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De 8 de junho a 3 de julho na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa os jovens podem
entrar no mundo dos tubos de ensaio, das descobertas, das experiências, das batas brancas e das
equações. É o que se vive no Universo das Ciências. Muitos jovens sonham um dia ser exploradores,
físicos, biólogos, químicos. E é por isso que a Faculdade de Ciências da ULisboa criou o programa "Ser
Cientista", para que os mais curiosos e com mais vontade de pôr mãos à obra passem dos sonhos à
ação. Esta iniciativa tem o objetivo de "proporcionar aos alunos do ensino secundário uma
aproximação à realidade da investigação científica". Para concretizá-lo "durante uma semana inteira,
[os estudantes] desenvolvem um projeto científico no campus da Faculdade, acompanhado por alguns
colegas da sua idade, sob a orientação de docentes e investigadores." As candidaturas ao programa
decorrem até 3 de julho, sendo que as atividades começam a 20 de julho e prolongam-se até ao dia
24 deste mês. Ciências da Vida e da Saúde, Ciências da Terra e do Ambiente, Tecnologias da
Informação e Comunicação, Matemática e Estatística e Ciências Químicas são as áreas abrangidas pelo
programa. É aqui que os "cientistas" do ensino secundário vão desenvolver atividades que vão pôr a
química a descobrir "Os segredos de um chocolate perfeito", as ciências da terra e do ambiente a
identificar as características dos "Pinheiros Bravos e Pinheiros Mansos", a matemática e a estatísticas a
analisar "Decisões de Investimento" e a as ciência das vida e da saúde a explorar as "Bactérias
produtoras de Antibióticos". Para além dos projetos desenvolvidos, os participantes vão conhecer o
campus universitário, bem como fazer parte de um dos acontecimentos mais frequentes neste
contexto e com que vão ter de lidar, caso sigam esta área de formação: os congressos científicos.
Durante dois dias, os alunos são preparados desde a oratória, postura corporal e organização de
informação para difundir aos pares, até à apresentação final. O "congresso" - neste caso dirigido aos
colegas, professores e pais -, será feito em auditório, no último dia da iniciativa. Uma semana de
descobertas, experiências no laboratório e num campus universitário de verdade é o desafio lançado
por Ciências. Informações: Faculdade de Ciências da ULisboa Manuel Valença, Gabinee de
Comunicação, Imagem e Cultura da FCUL, | T. 9 34093206 | e-mail: Este endereço de email está
protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
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