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Mais especificamente, o Persist_EU pretende avaliar o valor

da formação e educação científica dos estudantes

universitários ao tomarem decisões pessoais sobre ciência,

tecnologia, saúde ou ambiente.

Para além disso, o Persist_EU irá também procurar

esclarecer que papel desempenham as variáveis de género,

cultura ou origem territorial no processo de formação de

crenças e na apropriação do conhecimento científico pelos

estudantes.

De forma a atingir estes objetivos, 100 estudantes

universitários de cinco países europeus irão participar no

projeto, através da resposta a inquéritos, workshops e

outras atividades.

Resultados do projeto

Este projeto inovador e inspirador irá dar origem a dois

produtos principais.

1.O desenvolvimento de uma ferramenta TIC com o objetivo

de avaliar como as opiniões dos estudantes sobre vacinas,

medicinas alternativas, alterações climáticas e organismos

geneticamente modificados podem mudar em resultado da

participação em ações de formação sobre o método

científico e a utilização de informação epidemiológica.

2.O desenvolvimento de um livro online que irá sintetizar as

mudanças geradas na opinião dos estudantes universitários,

a metodologia utilizada e os resultados globais do projeto. O

livro será disponibilizado no website do projeto em inglês,

espanhol, português, alemão, polaco e eslovaco.

Os parceiros estão já a trabalhar no desenvolvimento do

primeiro produto, que será disponibilizado no final do ano.

A 13 de dezembro de 2018, o consórcio do projeto

Persist_EU reuniu-se pela primeira vez na Casa das

Ciências em Valência (Espanha). Com a Universidade de

Valência como anfitriã, a reunião constituiu a oportunidade

ideal para os representantes de todos os parceiros

discutirem as questões relacionadas com o

desenvolvimento futuro do projeto, incluindo o seu potencial

impacto e as diretrizes para um processo de gestão e

trabalho bem sucedido.

Consórcio Persist_EU 

O consórcio é composto por parceiros de seis países

europeus (Itália, Espanha, Polónia, Eslováquia, Alemanha e

Portugal) e de diferentes setores, incluindo universidades,

empresas privadas especializadas em formação, centros de

investigação e instituições de ensino superior.

Persist_EU “Conhecimentos, 
crenças e perceções sobre ciências 
dos estudantes europeus”

Reunião de arranque Sobre o projeto

Persist_EU é um novo projeto

apoiado pela Comissão Europeia

ao abrigo do programa Erasmus+.

O projeto foca-se na origem das

perceções e crenças dos

estudantes universitários sobre

questões científicas que são de

grande importância para o futuro

da UE.

Erasmus + 2018-1-ES01-KA0203-050827

Convidamos-vos a seguir o progresso do projeto 
Persist_EU nas suas páginas de Facebook e Twitter:

https://www.facebook.com/PersistEU/

