
Universidade 5.0   

Regulamento Empresas/Entidades 

1. Organização 

O projeto Feira de Emprego Virtual Universidade 5.0 é uma iniciativa conjunta da 

Universidade de Aveiro (UA) e da Associação Académica da Universidade de Aveiro 

(AAUAv), surgindo da necessidade de consciencializar os estudantes da UA do 

funcionamento do mercado de trabalho, promovendo uma formação académica de 

mãos dadas com o meio empresarial envolvente e outras entidades, que se tem 

caracterizado por um forte crescimento não só a nível nacional, mas também 

internacional, incutindo uma dinâmica inovadora. 

 

2. Objetivos 

O evento tem como objetivo aproximar os estudantes e diplomados da UA do 

mercado de trabalho, de forma facilitada, tanto para as empresas como para os 

estudantes, que em qualquer local podem interagir com os empregadores da sua 

área.  

Será criada uma dinâmica de aproximação através de um software que permite que 

o estudante crie o seu próprio perfil e, de seguida, visite toda a feira, obtendo todas 

as informações sobre as empresas presentes e tendo a possibilidade de adquirir 

informações e interagir com as mesmas. 



Com esta iniciativa, pretende-se criar um evento que sirva de referência não só para 

toda a comunidade académica, mas também para o meio empresarial/institucional 

facultando a todos os estudantes e diplomados novas ferramentas na procura de 

emprego. 

3. Data e Horário de Funcionamento 

A Feira de Emprego Virtual Universidade 5.0 decorrerá nos dias 4 e 5 de novembro, 

de 2020. Durante o evento, a software inicia pelas 10H00 e encerra pelas 17H00, 

sendo que os stands não encerram à hora de almoço. 

4. Informações sobre funcionamento da Feira Virtual 

Stands das empresas/entidades 

Cada empresa/entidade terá acesso a um stand virtual, fácil de gerir através de um 

sistema de gestão de conteúdo on-line. Cada stand inclui: 

• Perfil da empresa: Logótipo, perfil, informações adicionais, slogan, pessoa de 

contato.  

• Personalização: 10 modelos de suporte acessíveis a partir do gerenciador de 

conteúdo, 8 rececionistas para escolher, 1 logótipo e 2 cartazes para decorar 

o stand. 

• Vídeos: é possível carregar até 10 vídeos da empresa/entidade.  

• Downloads: cada empresa/entidade pode disponibilizar até 15 documentos 

para download.  

• Descrição da empresa: Link para a página da empresa no site da Talent 

Portugal (https://talentportugal.com) 

• Caixa de correio 24h: Mensagens deixadas para empresa/entidade e 

acessíveis a partir do Gestor de Conteúdos.  



• Ofertas de emprego: É possível disponibilizar um número ilimitado de 

ofertas.  

• Pedido de agendamento: Envio de convites para alunos/alumni e 

empresas/entidades (com tema, hora e data propostos).  

 

Chat 

Empresas/entidades e alunos/alumni podem interagir através da ferramenta de 

chat escrita que é totalmente integrada na plataforma.  

• Chat Privado: Ilimitado em 1 para 1. As conversas podem ser iniciadas pelos 

alunos/alumni ou pela empresa/entidade. A empresa/entidade pode ver o 

perfil do visitante na parte inferior da tela clicando no botão ao lado do nome 

do visitante.  

• Chat público: Aberto a todos. Mantém conversas anteriores para novos 

visitantes. A empresa/entidade pode anunciá-los na agenda do evento. 

Exportação de chats: no formato .txt 

 

Gestor de conteúdos 

Cada empresa/entidade recebe um utilizador e uma senha exclusivos, para gerir o 

seu stand em tempo real. Carregar informações, download de dados de visitantes, 

etc. 

• Gestão de stands: Carregar as informações exibidas no stand em tempo real 

e possibilidade de ler as mensagens na caixa de entrada.  

• Personalização do stand: templates, logo, decoração.  

• Acesso aos contactos: Obter em tempo real informações de contacto dos 

visitantes do stand. Permite exportação para .xls e filtro semântico.  

• Gestão de Ofertas: É possível criar e editar ofertas ilimitadas, definidas com 

nome, descrição, foto e link para mais informações. 



5. Participação de Empresas/Entidades e Modalidades 

5.1. Condições de Participação:  

- As empresas/entidades deverão efetuar a sua inscrição no evento até ao dia 27 de 

outubro; 

- As empresas/entidades deverão garantir, pelo menos, uma pessoa dedicada ao 

contacto com os alunos/alumni, durante o horário do evento.   

 

5.2. Valor de Inscrição, Modalidades de Participação:  

Participante 

150€ * 

           *Acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

 

As entidades participantes terão acesso às seguintes modalidades de participação: 

- Utilização de um Stand no software da Feira de Emprego Virtual Universidade 5.0. 

- Divulgação da empresa na condição de participante para o evento. 

- Promoção na página do evento na plataforma Talent Portugal e na página da 

Universidade de Aveiro. 

- 10 contas de chat por stand e acesso ao gestor de conteúdos. 

- 10 modelos disponíveis para cada stand. 

- Interações: perfil, vídeos, downloads, nomeações, caixa de correio, rrss. 

 

 



Condições de Pagamento:  

O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária à ordem da 

Universidade de Aveiro. 

Dados para pagamento: 

- Instituição: Universidade de Aveiro 

- N.º Contribuinte: 501 461 108 

- IBAN: PT50 0035 0123 00097701930 10 (Caixa Geral de Depósitos) 

- Indicar a seguinte referência: “Feira Virtual Universidade 5.0” 

Caso as empresas/entidades necessitem de algum procedimento por parte da UA 

(ex.: preenchimento da ficha de fornecedor, etc.), deverão informar a Organização 

atempadamente.  

6. Inscrições | Data limite para inscrição 

As entidades empregadoras deverão preencher o formulário de inscrição disponível 

em universidade50.pt, após a leitura do presente regulamento. O formulário de 

inscrição deverá ser remetido até dia 27 de outubro de 2020. 

 

7. Divulgação e Media 

A Organização compromete-se a divulgar a Feira de Emprego Universidade 5.0 junto 

dos estudantes e diplomados da UA, docentes e investigadores, bem como 

entidades parceiras, media e público em geral. 



8. Alterações ao Regulamento 

A Organização reserva-se o direito de alterar este regulamento, tendo apenas de 

comunicar às entidades empregadoras intervenientes as respetivas alterações, em 

tempo útil. 

9. Cancelamento 

O cancelamento de participação por parte da empresa/entidade implica a perda de 

50% do valor da taxa de inscrição.  

A Universidade de Aveiro e a Associação Académica da Universidade de Aveiro, 

reservam-se no direito de cancelar o evento, até ao dia 27 de outubro de 2020, caso 

o número de inscrições não justifique a sua realização. 

10. Contactos 

Para qualquer esclarecimento adicional, contactar empresas.univ50@ua.pt 

 


