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Âmbito 
O voluntariado científico NOVA Sci & Tech é um programa de interesse pedagógico, 
comunitário e de enriquecimento pessoal que tem por base uma cultura de cidadania ativa e 
altruísta, traduzindo-se num contributo para um bem geral e de aprendizagem pessoal. Este 
programa pretende ser facilitador do voluntariado científico e iniciar os estudantes nas 
atividades científicas. O objetivo é um voluntariado não-remunerado que promova a 
integração de jovens na ciência ativa.   
 
Como participar 
Como participar como investigador: Os Departamentos, os Centros de Investigação e os 
investigadores individuais da FCT NOVA/Uninova/NOVA.ID.FCT propõem um conjunto de 
tarefas e/ou atividades científicas a realizar nos seus laboratórios e que vão constituir o 
banco de projetos do programa Sci & Tech, a executar por alunos pré-universitários ou 
alunos universitários que se candidatam. Todos os voluntários aceites no programa terão 
de ter um coordenador doutorado (docente ou investigador da FCT NOVA/Uninova/ 
NOVA.ID.FCT, responsável pelos espaços, possivelmente coadjuvado por uma equipa) que 
os oriente. O envolvimento dos voluntários neste programa pressupõe ser uma mais valia 
para a investigação e projetos em curso.  
 
Como participar como voluntário científico: O programa destina-se maioritariamente a 
alunos do secundário e alunos universitários de 1º e 2º ano podendo, no entanto, ser 
admitidos outros candidatos pelo investigador proponente do projeto. Os candidatos aos 
projetos inscrevem-se no site da FCT NOVA e são selecionados diretamente pelos 
investigadores. No formulário os candidatos terão a possibilidade de colocar três opções, 
com ordem de preferência.  
 
Após a seleção e aceitação, todas as ações terão de ser combinadas previamente entre os 
coordenadores e os voluntários, ou seja, deverá haver um plano a cumprir e um registo que 
firma esse plano entre coordenador e voluntário.   
 
No final, o aluno receberá um certificado nominal, a preencher pelo coordenador, que inclui 
o nome do projeto e o número de horas em que esteve a colaborar no mesmo. 
 
 

 

https://www.fct.unl.pt/investigacao/sci-tech-volunteer

