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De 29 de junho a 10 de julho, a Universidade de Lisboa (ULisboa) promove o "Verão na ULisboa", uma
iniciativa organizada em articulação com as suas Escolas que visa proporcionar aos alunos que no
próximo ano letivo frequentarão o 8., 9.º, 10.º, 11º e 12º anos, a oportunidade de conhecer e
experimentar o ritmo e o espírito da vida académica nas suas mais variadas facetas.
 
 Esta iniciativa, com duração de duas semanas, tem como objetivo proporcionar aos jovens que
pretendam no futuro seguir a vida académica uma experiência enriquecedora e suficientemente
abrangente do ritmo e do espírito vivido nas Escolas da ULisboa. Todos poderão participar em
múltiplas atividades de carácter científico (palestras, experiências, visitas e workshops), lúdico e
desportivo.
 
 Nesta edição, cerca de 1.100 alunos frequentarão um dos programas promovidos por 17 Escolas da
ULisboa, permitindo-lhes descobrir a ciência e investigação que se desenvolve na instituição e os
cursos que oferece. Diariamente, os jovens irão participar em tarefas práticas relativas aos cursos
lecionados na ULisboa, sendo acompanhados por professores e estudantes da Universidade que os
ajudarão a resolver os desafios colocados e responderão às suas dúvidas.
 
 A semana de 29 de junho a 3 de julho contará com os alunos que no próximo ano letivo irão
frequentar o 10.º, 11.º e 12.º anos, estando a semana de 6 a 10 de julho reservada aos alunos que
no próximo ano letivo estarão no 8.º e 9.º anos.
 
 No total existem dezoito programas à escolha na primeira semana, e seis na segunda.
 
 As Escolas que participam nesta iniciativa são a Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Belas-Artes,
Faculdade de Ciências, Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Letras, Faculdade
de Motricidade Humana, Faculdade de Medicina Dentária, Faculdade de Medicina Veterinária,
Faculdade de Psicologia, Instituto de Ciências Sociais, Instituto de Educação, Instituto de Geografia e
Ordenamento do
 
 Território, Instituto Superior de Agronomia, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Instituto
Superior de Economia e Gestão e Instituto Superior Técnico.
 
 

Página 1


