[FCCN/CA] Lightning Talks Challenge @ TNC22 –
a maior conferência europeia de redes
Em 2022, a GÉANT e a Unidade FCCN da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT),voltam a convidar os estudantes portugueses a participar neste evento, através
do Lightning Talk Challenge (Future Talent Programme). Esta é uma oportunidade
para os estudantes mostrarem o seu interesse nas matérias que estudam, ideias ou
projetos sobre atividades relevantes na área das tecnologias que decorram no campus
da sua instituição de ensino superior.
À semelhança dos anos anteriores, a Unidade FCCN apoia estudantes universitários
portugueses das áreas de TI e Redes que queiram submeter uma proposta de
apresentação na maior e mais prestigiada conferência anual de redes académicas.
A TNC22 será realizada online de 13 a 17 de junho, 2022.Em 2020 Luis Sampaio,
estudante do ISEP, foi nomeado pela Unidade FCCN e marcou presença nas Lightning
Talks.
O que é?
O Students Lightning Talk Challenge consiste numa apresentação de 5 minutos. A
apresentação poderá ser a exposição de uma ideia brilhante, uma descoberta de
inovação, um projeto, o resultado de uma investigação ou de um estudo, e será
exposta a uma audiência internacional de tecnólogos e membros da comunidade
académica.
O que ganha o estudante em participar?

Pagamento de viagem e alojamento em Itália, e passe gratuito para participar na
maior e mais prestigiada conferência de redes académicas que é, só por si, um desafio
recompensador e uma experiência enriquecedora. Para além desta oportunidade, há
ainda um momento de formação envolvido. Os estudantes selecionados terão o apoio
do programa de formação da GLAD da GÉANT – GÉANT Learning and
Development team – que incluicoaching 1 to 1 em formato webinar sobre como
escrever propostas e como falar em público. Os custos de deslocação e alojamento
ficarão cobertos
Em caso de seleção da sua proposta, o estudante irá fazer uma apresentação
presencial de 5 minutos e terá a sua talk divulgada pela FCCN e pela GÉANT – a
entidade que gere a rede académica europeia.
O que é esperado?
Após o registo para o desafio, é esperado que o participante esteja disponível e
contactável durante o período do desafio; submeta a sua proposta; prepare e ensaie a
apresentação da mesma; receba formação nos webinars; se selecionado fazer a sua
apresentação na sessão Lightning Talks na TNC21. A apresentação deve ser feita em
inglês e ter no máximo 5 minutos.

Que tipo de ideias podem ser submetidas?
O assunto de cada apresentação pode ser uma ideia, um projeto, o resultado de uma
investigação, uma ideia inovadora em que o estudante esteja a trabalhar e que aborde
um aspeto técnico, económico, legal, de segurança ou ambiental em qualquer área de
TI e/ou redes.
Como apresentar a candidatura?
Os registos para os estudantes portugueses deverão ser feitos através da Unidade
FCCN. Para se candidatarem deverão enviar proposta de comunicação por email
para c.imagem@fccn.pt, asap. O deadline de envio é 9
podermos analisar e submeter antes do deadline).

de março (para a FCCN, para

A proposta deve vir em língua inglesa e incluir:
∙

Título da apresentação

∙

Descrição da apresentação

∙

Nome do(s) apresentadores e organização em que estudam

∙

Nome do Autor(s) e organização onde estudam (caso seja(m) diferente(s) do(s)
apresentadore(s))

∙

Contacto telefónico

Pedimos que este email seja encaminhado para todos os possíveis candidatos.
Ficamos a aguardar propostas!
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