
"O que quero ser quando for grande?"
As universidades têm cada vez mais programas de verão dedicados aos alunos do ensino secundário. O objectivo
é dar-lhes a conhecer as várias opções de profissões que poderão escolher no futuro.
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Montar, testar e pilotar um drone é coisa

que qualque gostaria de experimentar. Esta
é uma das nove actividades do Instituto
Superior Técnico nas semanas de Verão da

ULisboa'l4, um programa da Universidade
de Lisboa (UL) que proporciona aos alunos
do 8 S ao 12 a ano a oportunidade de conhe-
cerem e experimentarem o ritmo e o espírito
da vida académica.
A construção de drones é das actividades pre-
feridas dos alunos "sub-18" e realiza-se no
Instituto Superior Técnico (IST), que há quatro
anos desenvolve este programa de Verão para
dar a conhecer as crianças as várias profissões

que se aprendem nesta instituição, que nas
duas primeiras semanas de Julho se dedica aos

alunos que ainda estão a escolher a sua voca-
ção. A crescente procura - com listas de espera

para inscrições - é a prova do sucesso do pro-
grama "Engenharia 3D - Vive o Futuro já! "

.

No IST dividem-se as 180 crianças em nove

grupos, que correspondem. às nove activi-
dades principais deste programa e ao longo
de uma semana - de 30 de Junho a 4 de Ju-
lho para crianças que vão frequentar o 10 e

,

ll fi ou 12 a
; de 7 a 11 de Julho para os que vão

frequentar o 8 2 e 9 a ano - todos têm oportu-
nidade de experimentar todas as actividades:

aprender a construir os seus próprios objec-
tos numa impressora 3D, construir e pilotar
drones, construir casas resistentes aos sis-

mos ou mesmo construir um comboio com
rolhas, copos de plástico, palhinhas e outros
materiais são algumas das actividades que as

crianças experimentam ao longo desta sema-
na de aventuras no IST.

No fundo, éuma semana de férias onde apren-
dem coisas novas em jeito de brincadeira.
Ser um verdadeiro veterinário, artista plásti-
co, arquitecto, advogado, escritor, designer,
cientista, treinador, geógrafo, historiador,
farmacêutico, biólogo, investigador, agró-
nomo, geólogo, físico, economista, gestor ou
engenheiro por uma semana são as opções da
UL. "Dar a conhecer a estudantes a amplitude
de cursos e oferta formativa que poderão en-
contrar na Universidade de Lisboa" é o prin-

cipal objecfivo, diz AntónioFeijó, vice-reitor
da UL. E mais de 760 alunos já passaram por
esta iniciativa, acrescenta.
Uma experiência que acontece em muitas ou-
tras instituições de ensino superkxntambém a

Universidade de Aveiro organiza a Academia
de Verão desde 2006, a Universidade do Al-
garve realiza este tipo de cursos desde "2011,

a universidade de Verão de Coimbra vai na
6 Q edição e a Universidade do Porto realiza a

"Universidade Júnior" desde 2004.
E até as universidades privadas estão a apostar
neste público. A "Teen Academy" da Católica
Porto existe há três anos na faculdade de Eco-
nomia e Gestão, embora a Escola Superior de

Biotecnologia tenha desenvolvido a "Acade-
mia de Férias", que tem permitido um intenso
conhecimento de ferias com ciência, ao lon-
go de uma semana, no laboratório, o Centro
de Biotecnologia e Química Fina.No lADE, a
Summer School realiza-se há dois anos e tem
tido cada vez mais interessados, assim como o
Summer Camp by IPAM que realizou este ano
a segunda edição.
Todas dizem não ter mãos a medir. São mui-
to mais os interessados do que as vagas dis-
poníveis e possíveis. "Já chegamos a fazer a
universidade de Verão com 230 alunos aqui
no Técnico", diz Diogo Henriques, coorde-
nador do programa no IST, explicando que:
"este ano tivemos de reduzir para 180 euros

porque ainda estávamos em exames nestes
dias e não tínhamos salas disponíveis para
tantos alunos". Por isso, muitos interessados
ficaram de fora. "Hoje as vagas estabilizaram
em cerca de 5500, mas apenas porque repre-
sentam o limite da capacidade operacional da

universidade, uma vez que as candidaturas

ultrapassam largamente as vagas", garante
fonte da Universidade do Porto.
E para algumas destas crianças, as universi-
dades de verão são também as primeiras férias
fora de casa, uma vez que estes programas in-
cluem a opção alojamento nas residências uni-
versitárias e alimentação para quem vem de
outras cidades. E tudo por um preço que não

chega aos 200 euros por semana e aluno. ¦
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