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Academias e cursos realizam-se, sobretudo em julho, de norte a sul do País

AMÂNDIA QUEIRÓS

Os programas de verão das fa-
culdades portuguesas são assu-

midamente uma tendência, tanto
para os estudantes do Secundário
que pretendem experimentar o espí-
rito académico do Ensino Superior e
conhecer melhor os cursos e ofertas,
como paraos universitários que pre-
tendem aprofundar os seus estudos
e formação em áreas específicas.

A Universidade de Lisboa, por
exemplo, lança hoje a iniciativa Ve-
rão na ULisboa, que se prolonga até
10 de julho, e que visa proporcionar
aos alunos que no próximo ano vão
frequentar entre o 8º e o 12º anos a
oportunidade de conhecer e experi-
mentar o ritmo e espírito davidaaca-
démica nas suas diferentes facetas.
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Universidades desafiam
os alunos do Secundário
a conhecerem o espírito
académico e a saberem
qual o melhor curso.

A Nova School of Business and
Economics também organiza, entre
6 e 10 de julho, o programa gratuito
Futuros Líderes, destinado a alunos
do Secundário que pretendam saber
mais sobre como é tirar um curso
de economia e gestão; e três cursos
em paralelo, entre 6 e 24 de julho:
Finanças Internacionais, Economia
Internacional e Marketing Global.

Já a Católica de Lisboa realiza,
entre 6 e 9 de julho, a Junior Law
Academy e entre 2 e 18 leciona um
curso de direito aduaneiro.

Iniciativas de norte a sul
Se não vive em Lisboa, ou pretende
ir para fora da capital no verão, não
perca os cursos da Universidade do
Algarve, que arrancam hoje e termi-
nama11de julho, e onde os jovens têm
oportunidade de ser técnicos de des-
porto ou gestores de empresas e fre-
quentar cursos de Expressive Design
e Comunicação Audiovisual.

Já a norte, a Universidade do Mi-
nho organiza a oitava edição do Ve-
rão no Campus, que decorre entre 27
e 31 de julho, e que tem500 vagas dis-
poníveis. Estainiciativaorganizaum
total de 25 atividades que visam pro-
mover cultura, ciência, arte e letras
junto dos alunos do Secundário.

Cursos de verão
viram tendência

Universidades
de Lisboa, Algarve
e Minho são algumas
das opções para
estudar no verão


