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SEJA BEM-VINDO AO VERÃO NA UNIVERSIDADE!
Queres fazer novas aprendizagens e ampliar conhecimentos?
Precisas de reforçar as tuas competências e melhorar o currículo?

A pensar em ti, a Universidade de Lisboa (ULisboa) oferece neste verão 
um conjunto de cursos de diferentes áreas e para todas as idades. 
Dos que estudam, trabalham e até os mais novos, todos são bem-vindos.
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CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

NATURAL HISTORY COLLECTIONS 
AND BIODIVERSITY

Este curso tem como objetivo evidenciar a 
importância das coleções de história natural para 
o estudo da biodiversidade.

Estudantes do 
ensino superior e 
profissionais da 
área

1 a 6 de junho
Museu Nacional de 
História Natural e da 
Ciência

20 € a 
200 €

mjalves@ciencias.ulisboa.pt
pdf

LICHENS AS A TOOL FOR 
INTERPRETATION OF 
ENVIRONMENTAL CHANGES

O curso inclui palestras, experiências de 
laboratório, identificação de líquen e uma 
excursão de um dia para aplicar métodos de 
biomonitoramento.

9 a 13 de junho

Faculdade de Ciências

lichenscourse@ciencias.ulisboa.pt 
pdf

CLIMATE CHANGE: SCENARIOS, 
IMPACTS AND RESPONSES

Este curso tem como objetivo estudar as 
alterações climáticas em Portugal, na Europa e 
no mundo, assim como explorar os principais 
impactos esperados da mudança climática.

13 a 17 de julho amantunes@ciencias.ulisboa.pt 
pdf

MEASURING BIODIVERSITY
Este curso oferece uma visão geral das diferentes 
formas de medir a biodiversidade e fornece dicas 
para a estratificação dos dados de biodiversidade 
primários.

20 a 24 de julho jhortal@mncn.csic.es 
pdf

AMBIENTE

mailto:mjalves%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
mailto:lichenscourse%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
http://ecofun.fc.ul.pt/Activities/lichens-course/docs/2015/Program_lichens2015.pdf
mailto:amantunes%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
mailto:jhortal%40mncn.csic.es?subject=
http://cba.fc.ul.pt/education/AdvancedCourses/Advanced_courses_2015/Anuncio%20final-Natural%20History%20collections%20and%20Biodiversity%20%202015.pdf
http://cba.fc.ul.pt/education/AdvancedCourses/Advanced_courses_2015/Anuncio%20final%20nova%20data-climate%20change.pdf
http://cba.fc.ul.pt/education/AdvancedCourses/Anuncio%20final3-Measuring%20biodiversity%202015.pdf
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* Organização do Instituto Superior Técnico com o apoio dos programas MIT-Portugal e Carnegie Mellon Portugal. 
** Organização da Faculdade de Ciências em parceria com a Escola Naval e o Instituto de Meteorologia da Universidade de Estocolmo.

CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

INICIAÇÃO À ASTRONOMIA E 
ASTROFÍSICA

O objetivo deste curso é a familiarização com 
os conceitos e terminologia da Astronomia e 
Astrofísica modernas, bem como com as grandes 
questões atuais que se colocam aos astrónomos.

Público em geral
6 de junho 
a 25 de julho 
(só aos sábados)

Observatório Astronómico 
de Lisboa 160 € cursos@oal.ulisboa.pt 

site

INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
METHODS FOR TECHNOLOGY 
AND POLICY *

Este curso oferece um espaço para discussão 
interdisciplinar sobre temas atuais na área 
das Políticas de Tecnologia, desafiando os 
participantes a criar um “Laboratório de Políticas 
de Inovação”.

Estudantes do 
ensino superior 11 e 12 de junho Instituto Superior Técnico Sob 

consulta
site 
pdf

INICIAÇÃO ÀS OBSERVAÇÕES 
ASTRONÓMICAS

Neste curso aprende-se a conhecer o céu noturno, 
a fazer orientação pelas estrelas principais e a 
reconhecer os movimentos e ângulos de posição 
fundamentais dos astros.

Público em geral 13 a 20 de junho Observatório Astronómico 
de Lisboa 80 € cursos@oal.ulisboa.pt 

site

COASTAL METEOROLOGY AND 
OCEANOGRAPHY SUMMER SCHOOL **

Esta escola de verão visa disponibilizar 
informação científica que permita aos 
participantes obter uma visão detalhada sobre 
processos relacionados com a atmosfera, o oceano 
e as regiões costeiras.

Estudantes do 
ensino superior

6 a 13 de julho Almada - Escola Naval 450 €
(+351) 210 901 981 
summerschool@ciencias.ulisboa.pt 
site

PLASMASURF, ESCOLA DE VERÃO 
EM FÍSICA DOS PLASMAS, LASERS 
INTENSOS E FUSÃO NUCLEAR

Abordagem de aspetos básicos da física de 
plasmas, lasers intensos e fusão nuclear. A edição 
deste ano tem como foco a luz, lasers e suas 
aplicações, bem como tecnologias relacionadas. 

12 a 17 de julho Oeiras - Pousada 
Catalazete

Sob 
consulta

plasmasurf@tecnico.ulisboa.pt 
site

DATASTORM SUMMER SCHOOL

Este curso insere-se no âmbito das técnicas 
para "Big Data analytics". Abordagem do que é 
“Big Data” e quais os seus desafios e soluções 
existentes, dados textuais e redes sociais, 
visualização de dados.

13 a 15 de julho Instituto Superior Técnico (+351) 917 278 035 
site

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

mailto:cursos%40oal.ulisboa.pt%0A?subject=
http://oal.ul.pt/educacao-e-divulgacao/cursos-de-astronomia-e-astrofisica/
http://in3.dem.ist.utl.pt/
http://in3.dem.ist.utl.pt/docs/DRAFT_summer_school_11_12june_v15apr2015.pdf
http://oal.ul.pt/educacao-e-divulgacao/cursos-de-astronomia-e-astrofisica/
mailto:summerschool%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
http://idl.ul.pt/summerschool?destination=node/670
mailto:plasmasurf%40tecnico.ulisboa.pt?subject=
http://plasmasurf.tecnico.ulisboa.pt/
http://www.ds3.inesc-id.pt/
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CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

ESCOLA DE VERÃO DE GEOMETRIA: 
100 ANOS DE RELATIVIDADE GERAL

O programa deste curso inclui a abordagem de 
temáticas no âmbito da geometria do espaço-
tempo, espaços curvos, medição da velocidade da 
luz, relatividade do Interstellar, forma do universo 
e matemática da física. Estudantes do 

ensino secundário

13 a 17 de julho Instituto Superior Técnico Gratuito sanjos@math.tecnico.ulisboa.pt 
site

ESCOLA DE VERÃO DE ENERGIA

A Escola de Verão de Energia é um curso 
de uma semana, com aulas teóricas, práticas 
computacionais e laboratoriais, com os 
professores e os alunos do mestrado integrado em 
Engenharia da Energia e do Ambiente.

13 a 18 de julho Faculdade de Ciências Gratuito solar@ciencias.ulisboa.pt 
site

ECMI MODELLING WEEK 2015 *

Este curso irá juntar mais de 60 estudantes de 
Matemática de vários países europeus, com 
professores e representantes da indústria. Através 
da realização de projetos irão perceber como é 
que a Matemática contribui para a resolução de 
problemas relevantes na indústria.

Estudantes do 
ensino superior 19 a 26 de julho Instituto Superior Técnico 250 € a 

300 €
ecmi.mw2015.pt@gmail.com
site

SER CIENTISTA

Durante uma semana e integrados num dos 
laboratórios de investigação da Faculdade de 
Ciências, os participantes poderão desenvolver, 
em pequenos grupos, o seu projeto científico 
numa das áreas científicas disponíveis.

Estudantes do 
ensino secundário 20 a 24 de julho Faculdade de Ciências 50 €

(+351) 217 500 589 
gcic@ciencias.ulisboa.pt 
site

XXV ENCONTRO NACIONAL DE 
ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA **

Apresentação do panorama internacional 
relacionado com a investigação e o 
desenvolvimento tecnológico na área de 
Astronomia e Astrofísica. Nesta ocasião os 
participantes poderão debater ideias e políticas 
científicas.

Profissionais 
da área 23 e 24 de julho Instituto Superior Técnico 60 € site

PALEONTOLOGIA DE VERTEBRADOS

Abordagem de diferentes temáticas na área 
da Paleontologia de Vertebrados, incidindo 
sobretudo em casos práticos relacionados 
com trabalhos de investigação desenvolvidos 
sobre diferentes grupos de vertebrados fósseis 
conhecidos no registo português.

Estudantes do 
ensino superior e 
Profissionais 
da área

20 a 22 de julho 
e 27 a 31 de julho

Faculdade de Ciências e 
Torres Vedras 25 € (+ 351) 217 500 362 

pdf

* Organização do Instituto Superior Técnico em parceria com a Universidade de Coimbra.
** Organização do Instituto Superior Técnico em parceria com a Sociedade Portuguesa de Astronomia.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

mailto:sanjos%40math.tecnico.ulisboa.pt?subject=
http://rg100.math.tecnico.ulisboa.pt/home
mailto:solar%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
https://www.ciencias.ulisboa.pt/pt/evento/13-07-2015/escola-de-ver%C3%A3o-de-energia
mailto:ecmi.mw2015.pt%40gmail.com?subject=
http://www.uc.pt/en/congressos/EcmiMW2015
mailto:gcic%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
https://www.fc.ul.pt/pt/pagina/10095/ser-cientista
http://centra.tecnico.ulisboa.pt/network/costar/enaa2015/
http://mcprojectos.fc.ul.pt/aulas/PaleoV2_2015_texto.pdf
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CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

ESTUDOS DE ALIMENTAÇÃO
Este curso tem como objetivo estabelecer um 
diálogo sobre as práticas alimentares convidando 
diversas perspetivas científicas, agentes do campo 
profissional e pessoas com interesse nesta área. 

Estudantes do 
ensino superior 
e profissionais 
da área

1 a 4 de junho

Instituto de Ciências 
Sociais

100 € posgraduacao@ics.ulisboa.pt
site

USO DE FONTES ESTATÍSTICAS 
NA ANÁLISE DE TEMAS SOCIAIS 
CONTEMPORÂNEOS

O objetivo central deste curso é proporcionar 
formação no uso de dados estatísticos 
publicamente disponíveis para a análise de temas 
sociais contemporâneos.

6 a 10 de julho 120 € posgraduacao@ics.ulisboa.pt 
site

ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS 
ASSISTIDA POR COMPUTADOR

O objetivo central deste curso é facultar uma 
formação em análise de dados qualitativos 
assistida por computador que garanta o 
conhecimento sobre as principais ferramentas e 
recursos atualmente disponíveis, bem como as 
principais orientações analíticas nesta área.

13 a 24 de julho 340 € posgraduacao@ics.ulisboa.pt
site

MÉTODOS AVANÇADOS DE ANÁLISE 
DE DADOS

O curso inclui módulos que têm uma componente 
teórica acompanhada de uma forte componente 
prática em que os participantes terão a 
oportunidade de desenvolver competências na 
análise de dados usando o SPSS, AMOS e HLM.

14 a 31 de julho 450 € posgraduacao@ics.ulisboa.pt 
site

CRIANÇAS E JOVENS – CONDIÇÕES 
DE VIDA, PROBLEMAS E RISCOS

Pretende-se proporcionar formação atualizada 
sobre a atual complexidade e pluralidade dos 
mundos da infância e juvenis, bem como 
promover a capacitação de recursos humanos 
aptos a desenvolver modelos de abordagem a 
problemas sociais complexos.

31 de agosto 
a 4 de setembro 50 € posgraduacao@ics.ulisboa.pt 

site

CIÊNCIAS SOCIAIS

mailto:posgraduacao%40ics.ulisboa.pt?subject=
http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35000000002&ln=p&mm=4&mnid=3&ctmid=6
mailto:posgraduacao%40ics.ulisboa.pt?subject=
http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35000000003&ln=p&mm=4&mnid=4&ctmid=6
mailto:posgraduacao%40ics.ulisboa.pt?subject=
http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35000000005&ln=p&mm=4&mnid=6&ctmid=6
mailto:posgraduacao%40ics.ulisboa.pt?subject=
http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35000000006&ln=p&mm=4&mnid=7&ctmid=6
mailto:posgraduacao%40ics.ulisboa.pt?subject=
http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35000000007&ln=p&mm=4&mnid=8&ctmid=6


8

CURSOS  DE VERÃO 2015

CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

TAX EVASION, TAX AVOIDANCE AND 
AGGRESSIVE TAX PLANNING

Este curso está estruturado para fomentar o 
debate entre palestrantes e participantes de 
diferentes países, permitindo que estes analisem 
detalhadamente os temas fiscais atuais. 

Profissionais 
da área 22 a 26 de junho 

Faculdade de Direito

sob 
consulta

(+351) 217 962 198 
(+351) 961 497 070 
ideff@fd.ulisboa.pt 
site

DIREITO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL: O ESTADO DAS 
QUESTÕES EM 2015

Este curso incide nas problemáticas mais atuais, 
nas recentes alterações e propostas legislativas e 
no debate universitário e profissional das soluções 
a adotar.

Estudantes do 
ensino secundário 
e profissionais 
da área

6 a 10 de julho 150 € 
a 1000 € 

(+351) 217 967 562 
apdi@apdi.pt 
pdf

PRELAW SUMMER COURSE

O curso garante um primeiro contacto com o 
Direito e a realidade universitária, permitindo 
uma escolha informada sobre o futuro académico 
e profissional, assim como uma preparação sólida 
para os desafios de uma licenciatura em ciências 
jurídicas.

Público em geral 6 a 10 de julho 75 € 
a 100 €

(+351) 217 984 600
site

DIREITO

mailto:ideff%40fd.ulisboa.pt?subject=
http://www.ideff.pt/en/ini_detail.php?zID=26&aID=633
mailto:apdi%40apdi.pt?subject=
http://apdi.pt/pdf/APDI_Programa_do_Curso_Verao_2015.pdf
http://www.fd.ulisboa.pt/
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CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

FORMAÇÃO A DISTÂNCIA – 
DESENHO DE CURSOS A DISTÂNCIA 
SUPORTADOS NO MOODLE

Este curso visa compreender as características 
da formação a distância, planificar um curso de 
formação a distância e conceber um curso na 
plataforma Moodle. 

Profissionais 
da área

6 a 10 de julho

Instituto de Educação 100 €
(+351) 217 943 633 
formacao@ie.ulisboa.pt 
site

TECNOLOGIAS DIGITAIS – WEB 2.0 
E LMS

Os objetivos deste curso incluem não só a 
identificação das potencialidades da Web 2.0 
enquanto ambiente formador, mas também o 
desenvolvimento de recursos digitais.

13 a 17 de julho 

ANIMAÇÃO DE ESPAÇOS 
EDUCATIVOS E DE INTERVENÇÃO

O programa deste curso incide na análise de 
diferentes espaços educativos e de intervenção. 
Os participantes poderão identificar metodologias 
de trabalho na intervenção educativa e delinear 
um projeto de intervenção/animação num espaço 
educativo.

20 a 24 de julho

GESTÃO DA FORMAÇÃO

Este curso tem como objetivos principais 
compreender o papel da gestão no ciclo da 
formação, construir um projeto formativo e 
desenvolver instrumentos de implementação e 
monitorização de projetos formativos.

27 a 31 de julho 

EDUCAÇÃO

mailto:formacao%40ie.ulisboa.pt?subject=
http://www.ie.ulisboa.pt
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CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

PRACTICAL COURSE ON 
PHYLOGEOGRAPHY

Este curso incide numa breve descrição dos 
métodos estatísticos e princípios necessários 
para entender os métodos analíticos utilizados na 
filogeografia. Estudantes do 

ensino superior 
e profissionais 
da área

6 a 11 de julho

Faculdade 
de Ciências

180 € 
a 300 €

octavio.paulo@ciencias.ulisboa.pt 
pdf

ISLAND BIOGEOGRAPHY

Este curso introduz o domínio da biogeografia 
de ilhas, uma disciplina que há muito tempo 
influenciou outras áreas de pesquisa como 
a macroecologia, ecologia de comunidades, 
evolução e biologia da conservação.

27 a 31 de julho 20 € 
a 200 €

ana.margarida.c.santos@googlemail.com
pdf

GEOGRAFIA

mailto:octavio.paulo%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
mailto:ana.margarida.c.santos%40googlemail.com?subject=
http://cba.fc.ul.pt/education/AdvancedCourses/Advanced_courses_2015/Anuncio%20final-Phylogeography%202015.pdf
http://cba.fc.ul.pt/education/AdvancedCourses/Anuncio%20final3-Island%20Biogeography%202015.pdf
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CURSOS  DE VERÃO 2015HUMANIDADES

CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

A CULTURA ARÁBICO-ISLÂMICA NA 
OBRA DE FERNANDO PESSOA

O que é que Pessoa pensou sobre árabes e o 
Islão? Atendendo a esta questão, pretende-se 
dar a conhecer temas originais e atuais que são 
abordados na sua obra, entre os quais: al-Andalus; 
filosofia islâmica; poesia árabe e persa; Sufismo.  

Público em geral

1, 4, 8 e 15 de junho

Faculdade de Letras

25 € a 40 € (+351) 217 920 091 
c.filosofia@letras.ulisboa.pt

CURSO LIVRE "INTRODUÇÃO AO 
PENSAMENTO E OBRA DE EMILE 
CIORAN"

Emile Cioran foi um dos pensadores e escritores 
mais intrigantes e originais da segunda metade 
do século XX. Indagar e compreender a sua 
importância são as linhas principais deste curso.

1, 8, 15, 22, 29 
de junho 30 € (+351) 217 920 044 

clepul@letras.ulisboa.pt

IMMORTALITY
Este curso tem como objetivo fornecer 
conhecimentos teóricos e competências 
experimentais em ciências biológicas explorados 
na temática das artes visuais.

Estudantes do 
ensino superior 
e profissionais 
da área

6 a 10 de junho

Faculdade de Ciências

sob 
consulta

(+351) 217 500 365 
cdlisboa@ciencias.ulisboa.pt

DE PTOLOMEU A NAJERA: TÉCNICAS 
E CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
PARA O ESTUDO DOS TEXTOS DE 
ASTROLOGIA ANTIGOS

O curso pretende ensinar técnicas e conceitos 
fundamentais para o estudo de alguns textos de 
astrologia antigos.

Público em geral 15 a 19 de junho gratuito
(+351) 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt 
site

CURSO LIVRE "ARTE E CIÊNCIA"

Neste curso pretende-se pensar a relação 
entre Ciência e Arte, quer pela análise dos 
momentos fundamentais dessa relação, quer pela 
interrogação do sentido dessa articulação na nossa 
contemporaneidade.

Estudantes do 
ensino secundário 15 a 19 de junho sob 

consulta
(+351) 217 500 365 
cdlisboa@ciencias.ulisboa.pt

mailto:c.filosofia%40letras.ulisboa.pt?subject=
mailto:clepul%40letras.ulisboa.pt?subject=
mailto:cdlisboa%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt?subject=
http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/component/content/article/110-centro-estudos-classicos/2552-de-ptolemeu-a-najera-tecnicas-e-conceitos-fundamentais-para-o-estudo-dos-textos-de-astrologia-antigos
mailto:cdlisboa%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
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CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

INTRODUÇÃO À MITOLOGIA GREGA
Além de promover a aprendizagem dos principais 
mitos gregos, o curso propicia algumas reflexões 
sobre o conceito de mitologia grega e sobre a sua 
relação com a literatura e a religião.

Público em geral

16 a 25 de junho

Faculdade de Letras

32,50 € 
a 40 €

(+351) 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt 
site

CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS DA 
ESCOLA DE VERÃO DO INSTITUTE 
OF WORLD LITERATURE

O Institute of World Literature, sedeado na 
Universidade de Harvard, apresenta conferências 
- ministradas em inglês - de Franco Moretti, 
Filinto Elisio, Ana Luisa Amaral, Zhang Longxi, 
Galin Tihanov, Jerome David e David Damrosch.

22 e 29 de junho 
e 2, 6, 13 e 15 de 
julho 

gratuito
(+351) 217 920 085 
cec@letras.ulisboa.pt 
site

CURSO LIVRE  
“HISTÓRIA DO LIVRO”

O curso é constituído por três sessões e aborda 
várias temáticas, tais como a produção editorial 
em suportes de papel, a arquitetura interna do 
Livro e o uso dos sinais de revisão ortográfica.

Estudantes do 
ensino superior 
e profissionais 
da área

1, 8 e 15 de julho 30 € (+351) 217 920 044 
clepul@letras.ulisboa.pt

ENSINAR O FRANCÊS E O 
PORTUGUÊS: OLHARES CRUZADOS

O curso visa consolidar conhecimentos 
científicos, linguísticos e culturais e fornecer 
pistas de trabalho articulando o ensino do 
Português e do Francês.

Profissionais 
da área 13 a 16 de julho sob 

consulta
(+351) 213 111 466 
appf.appf@gmail.com

DIÁLOGOS IBERO-AMERICANOS: 
OLHARES COMPARATISTAS SOBRE 
AS LITERATURAS DE PORTUGAL, DO 
BRASIL E DA AMÉRICA HISPÂNICA

O curso pretende, através de uma abordagem 
comparatista, abordar aspetos relativos aos 
cruzamentos da literatura portuguesa com 
as literaturas brasileira, hispano-americana e 
caribenha.

Público em geral 13 a 17 de julho 20 € a 50 € (+351) 217 920 085 
diia@letras.ulisboa.pt

HUMANIDADES

mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt?subject=
http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/component/content/article/110-centro-estudos-classicos/2551-introducao-a-mitologia-grega
mailto:cec%40letras.ulisboa.pt?subject=
http://www.letras.ulisboa.pt/pt/areas-e-unidades/literaturas-artes-e-culturas/program-in-literary-theory/continuar-em-portugues/33-portugues-pt/cursos/outros-cursos#confer%C3%AAncias-plen%C3%A1rias-escola-de-ver%C3%A3o-do-institute-of-world-literature
mailto:clepul%40letras.ulisboa.pt?subject=
mailto:appf.appf%40gmail.com?subject=
mailto:diia%40letras.ulisboa.pt?subject=
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CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

HEUREKA – INICIAÇÃO 
AO GREGO CLÁSSICO

Além de promover a aprendizagem de elementos 
básicos de morfologia e sintaxe do Grego, o 
curso propicia algumas reflexões sobre a língua 
materna (nomeadamente sobre a herança grega na 
formação do léxico do Português). Público em geral

2 de junho 
a 16 de julho

Faculdade de Letras

32,50 € 
a 40 €

(+351) 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt
site

INICIAÇÃO À LÍNGUA LATINA
O curso pretende contribuir para a divulgação da 
cultura clássica recorrendo a uma das suas mais 
importantes componentes, a língua latina.

2 de junho 
a 16 de julho

32,50 € 
a 40 €

(+351) 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt 
site

LISBON WORKSHOP OF THE 
INTERNATIONAL RESEARCH GROUP 
ON STRUCTURE, EMERGENCE AND 
EVOLUTION OF PIDGIN AND CREOLE 
LANGUAGES

Workshop na área da linguística sobre línguas 
crioulas de diferentes bases lexicais.

Profissionais da 
área 22 e 23 de junho gratuito hugoccardoso@gmail.com 

site

CURSO DE LÍNGUA E CULTURA 
ITALIANAS

O programa deste curso está direcionado para 
aqueles que querem aprender a língua e a cultura 
italiana para prosseguimento de estudos ou para 
entrada no mercado de trabalho.

Público em geral

29 de junho 
a 10 de julho 2015 

Instituto Superior 
de Ciências Sociais 
e Políticas

175 € (+351) 213 600 488 
languageschool@iscsp.ulisboa.pt

CURSO DE LÍNGUAS PARA ADULTOS

Este curso de línguas estrangeiras pretende 
dotar os inscritos de competências linguísticas 
em: Alemão, Alemão Jurídico, Árabe, Coreano, 
Espanhol, Francês, Húngaro, Inglês, Inglês 
Jurídico, Italiano, Japonês, Persa, preparação para 
IELTS, Russo e Sauaí-li.

1 a 28 de julho Faculdade de Letras 160€ 
a 650 €

(+351) 217 816 152 
cli@letras.ulisboa.pt
site

mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt?subject=
http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/component/content/article/110-centro-estudos-classicos/2550-heureka-iniciacao-ao-grego-classico-2015
mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt?subject=
http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=2549:iniciacao-a-lingua-latina-2015&catid=110:centro-estudos-classicos
mailto:hugoccardoso%40gmail.com?subject=
http://www.pidgins-creoles.cnrs.fr/presentation
mailto:languageschool%40iscsp.ulisboa.pt?subject=
mailto:cli%40letras.ulisboa.pt?subject=
http://cli.letras.ulisboa.pt/


PARA OS MAIS NOVOS

CURSO DESCRIÇÃO DESTINATÁRIOS DATA LOCAL PREÇO MAIS INFORMAÇÕES

FÉRIAS NO MUSEU

Animação cultural com várias atividades, 
repartidas em diferentes módulos, sobre a 
temática da Luz e a sua relação com a natureza, a 
tecnologia, a arte e o saber. Os participantes têm a 
oportunidade de aprender e partilhar experiências.  

Crianças

22 a 26 de junho
29 de junho 
a 3 de julho 
6 a 10 de julho 
13 a 17 de julho

Museu Nacional de 
História Natural e da 
Ciência

12,50 €
cada 
módulo

(+351) 213 921 808 
geral@museus.ulisboa.pt
site

FÉRIAS DESPORTIVAS
Programa com várias atividades desportivas, 
divertidas, seguras e orientadas por profissionais 
qualificados e experientes.

22 de junho
a 31 de julho

Estádio Universitário de 
Lisboa 75 € a 90 €

(+351) 210 493 420
(+351) 210 493 421 
geral@estadio.ulisboa.pt
site

PROGRAMA DE FÉRIAS
PRÓ-AMBIENTE*

Formação teórica e prática em botânica com 
pessoal especializado. Os participantes também 
recebem formação teatral, apresentando no final 
do programa um espetáculo para toda a família.

22 de junho
a 24 de julho Jardim Botânico da Ajuda 80 a 175 €

(+351) 213 622 503 
contacto@grupoanimarte.com
site

CURSO DE LÍNGUAS PARA 
CRIANÇAS

Este curso de línguas estrangeiras pretende 
dotar os inscritos de competências linguísticas 
em quatro línguas: Japonês, Francês, Alemão e 
Inglês.

6 a 31 de julho Faculdade de Letras 90 €
a 360 €

(+351) 217 816 152 
cli@letras.ulisboa.pt
site

CAMPOS DE FÉRIAS 

Esta iniciativa visa despertar, de forma lúdica e 
divertida, o interesse pelo mundo das Ciências. 
Todos os dias da semana são preenchidos com 
experiências no âmbito da Biologia, Física, 
Química e Geologia.

15 de junho
a 7 de agosto Faculdade de Ciências 148,75 €

(+351) 217 500 479
atividades@science4you.pt
site

* Organização da True Sparkle Unipessoal Lda em parceria com o Grupo de Teatro Infantil Animarte e o Jardim Botânico da Ajuda.
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DESCOBRIR A ULISBOA CURSOS  DE VERÃO 2015

Esta iniciativa oferece diferentes programas, em várias 
Escolas da ULisboa, com muitas atividades de caráter 
científico, lúdico e desportivo. Todos os anos, durante 
duas semanas, estudantes do ensino secundário podem 
conhecer e experimentar o ritmo e o espírito da vida 
académica.
As inscrições para a edição 2015 já estão encerradas. 
Todos aqueles que, em 2016, queiram participar nesta 
aventura rumo à descoberta da vocação, devem estar 
atentos ao site da ULisboa durante o mês de abril. En-
tretanto... podem ver alguns momentos desta experiên-
cia através do teaser.  

www.ulisboa.pt/verao15

15

https://www.youtube.com/watch?v=kJ8ZvB7xDME
www.ulisboa.pt/verao15
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