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II Escola de Verão em
Sustentabilidade
Este curso pretende promover a temática da sustentabilidade e a sua integração na tomada de decisão no quotidiano,
junto dos responsáveis técnicos de diferentes organizações
e instituições, de forma a capacitá-los para responderem aos
desafios que a construção de uma sociedade sustentável
implica.
Data: 10 a 14 de setembro
Local: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Destinatários: Estudantes universitários de diferentes áreas
científicas, quadros técnicos da administração pública,
quadros técnicos de empresas e associações empresariais,
colaboradores de organizações não-governamentais e dirigentes de juventudes partidárias.
Pré-requisitos: Interesse pelo tema. Desempenho de funções
que requeiram a integração da sustentabilidade e a articulação entre aspetos ambientais, sociais e económicos.
Obrigatória a apresentação do CV.
Preços: 350€
Pagamento no ato da inscrição: 30€
Comunidade ICS: 50% de desconto no valor total da propina
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
Para saber mais
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Catábases e Anábases do
Mundo Antigo: Viajantes e
Itinerários entre Mundos
O tema do curso integra-se no trabalho desenvolvido pelos
grupos de investigação «Usos do Passado» e «Culturas e
Sociedades de Encontro» e pretende dar uma perspetiva de
como os temas da «descida» e da «subida» (aos e dos
infernos ou aos e dos céus, por exemplo) permaneceram em
várias sociedades e culturas antigas e se redefiniram em momentos posteriores da História. Ao mesmo tempo, o curso
pretende analisar a importância que o tema teve em vários
níveis de expressão cultural, como a religião ou a literatura.
Data: 4 a 27 de junho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em Geral
Pré-requisitos: N/A
Preço: 50€ Público em geral | 25€ Alunos ULisboa de
licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento
Contactos: Centro.his.secretariado@letras.ulisboa.pt
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“Architeture, Urbanism and
Design”

História das Universidades
(séculos XIII-XVI)

Este curso tem como objetivo abordar diferentes áreas de
estudo no Curso de Urbanismo Arquitetónico e Design, com
temas que se concentram em Portugal, no mundo lusófono
e na União Europeia.

O curso tem como objetivos compreender as origens das
universidades medievais; articular a ligação entre poder real
e os estudos gerais; caracterizar o ensino, as matérias estudadas e os livros usados; conhecer a vida quotidiana dos
universitários; identificar formas de gestão e financiamento
das universidades e perceber o funcionamento da universidade enquanto grupo que se reproduz como fenómeno de
mobilidade social.

Data: 4 a 29 de junho
Local: Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
Destinatários: Estudantes a frequentar cursos na área das
artes e arquitetura

Data: 5 a 26 de junho

Pré-requisitos: N/A

Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Preço: 800€

Destinatários: Público em Geral

Contactos: divulgacao@fa.ulisboa.pt

Pré-requisitos: N/A
Preço: 50€ Público em geral | 25€ Alunos ULisboa de
licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento
Contactos: Centro.his.secretariado@letras.ulisboa.pt

ARTE E HISTÓRIA
Paleografia grega
Este curso terá um pendor essencialmente pragmático,
e consistirá essencialmente em exercícios de leitura, interpretação paleográfica e transliteração. Com este curso,
pretende-se iniciar os formandos na problemática da leitura
dos manuscritos gregos, da Antiguidade à altura do Renascimento.
Data: 12 de junho a 12 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em Geral
Pré-requisitos: Conhecimento do grego antigo
Preço: 50€ Público em geral | 40€ Estudantes
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Na “Primeira Ocasião”:
A Criação do Mundo no
Egipto antigo
O curso centra-se nas experiências mediterrânica e ibérica de cruzamentos culturais, sociais e religiosos, tendo
por objetivo o estudo dessas intersecções, bem como das
práticas culturais próprias.
Data: 18 de junho a 2 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em Geral
Pré-requisitos: N/A

Contactos: centro.classicos@letras.ulisboa.pt

Preço: 40€ Público em geral | 25€ Alunos ULisboa de
licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento

Para saber mais

Contactos: Centro.his.secretariado@letras.ulisboa.pt

Religiões em África e nas
Diásporas Africanas
Este curso centra-se na investigação das experiências mediterrânica e ibérica de cruzamentos culturais, sociais e religiosos, e no estudo sobre o modo como tais práticas foram
reinventadas em diferentes contextos espaciais tanto no
Atlântico, como na Ásia.
Data: 25 a 29 de junho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em Geral
Pré-requisitos: N/A
Preço: 40€ Público em geral | 20€ Instituições com
protocolo com a Faculdade de Letras (mediante envio de
comprovativo) | 10€ Alunos ULisboa
Contactos: centro.his.secretariado@letras.ulisboa.pt
Para saber mais
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Pensar as Américas
O principal objetivo da realização deste curso é estimular e
transmitir aos alunos um pensamento crítico sobre a história
da América como lugar de encontros entre culturas.
Os principais objetivos são: entender a diversidade cultural americana; compreender as relações políticas, sociais e
económicas entre as culturas indígenas e os colonizadores;
saber identificar ruturas e continuidades referentes aos aspetos culturais pré-colombianos e perceber o papel do africano na construção de novas identidades.

A Civilização Maia:
Introdução ao Período
Clássico (250 d.C – 900 d.C)

Data: 25 a 29 de junho

Este curso insere-se numa tentativa de trazer para o público
geral uma maior oferta de atividades relacionadas com o
passado e presente do continente americano.
A civilização maia do período clássico (250 D.C - 900 D.C) é
considerada uma das culturas mais complexas do continente
americano. A sua história é composta por várias etapas, cada
uma delas com características distintas, culturalmente ricas
e interessantes.

Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Data: 25 de junho a 6 de julho

Destinatários: Público em Geral

Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Pré-requisitos: N/A

Destinatários: Público em Geral

Preço: 50€ Público em geral | 25€ Alunos ULisboa de
licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento

Pré-requisitos: N/A

Contactos: Centro.his.secretariado@letras.ulisboa.pt

Preço: 50€ Público em geral | 25€ Alunos ULisboa de
licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento
Contactos: Centro.his.secretariado@letras.ulisboa.pt
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CORK
Este curso proporcionará um ambiente para pesquisadores,
arquitetos, designers, entre outros, que estejam interessados em conhecer e desenvolver ideias usando a cortiça.
Data: 28 de junho a 27 de julho
Local: Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
Destinatários: Estudantes a frequentar cursos na área de
arquitetura
Pré-requisitos: N/A
Preço: 800€
Contactos: divulgacao@fa.ulisboa.pt

ARTE E HISTÓRIA
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Officina Romanorum MMXVIII

O Estudo da Política em
África: Métodos, objetos e
temas de Investigação

História do Brasil
– quotidiano, materialidade
e cultura escrita

Data: 2 a 6 de julho

O curso visa proporcionar formação sobre estratégias e métodos de investigação para análise dos fenómenos políticos
em África; criar um espaço de aprendizagem que oferece
aos participantes um conhecimento multidisciplinar sobre o
continente africano, focando vários temas políticos e desenvolver conhecimentos e competências ao nível da conceção
e do desenvolvimento de um projeto de investigação.

Este curso assume um elenco variado de subtemas, com
vista ao questionamento da formação identitária, ao estudo
das inter-relações sociais, geográficas e étnicas, à ponderação da cultura material e ao diálogo com as instituições no
quadro da realidade quotidiana em diferentes períodos da
História do Brasil.

Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Data: 2 a 6 de julho

Destinatários: Crianças com idades entre 7 a 14 anos

Local: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

Pré-requisitos: N/A

Destinatários: Estudantes do Ensino Superior nas várias
áreas das ciências sociais, em particular os que estão a desenvolver teses de mestrado ou doutoramento sobre questões políticas em África.

A Officina Romanorum realiza-se ao longo de cinco dias e
pretende ser uma experiência que procura levar os participantes ao contacto com as raízes da cultura europeia.
Em tempos que parecem encarar as tecnologias como fim
em si mesmo, o regresso aos Antigos e às raízes da cultura contemporânea para a compreensão plena do presente
e projeção do futuro assume-se como determinante para a
concretização e êxito deste projeto.

Preço: 100€ (preço normal) | 80€ (para grupos de irmãos ou familiares
de membros da FLUL)
[preço inclui almoços, deslocações na actividade e entradas em museus]

Inscrições: Inscrição obrigatória, no Secretariado do Centro
de Estudos Clássicos ou para o e-mail do Centro (centro.
classicos@letras.ulisboa.pt), até 15 de Junho, condicionada
à existência de vaga.

Pré-requisitos: Licenciatura ou frequência de licenciatura
em ciências sociais

Data: 3 a 31 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em geral
Pré-requisitos: N/A
Preço: 50€ Público em geral | 25€ Alunos ULisboa de
licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento
Contactos: Centro.his.secretariado@letras.ulisboa.pt

Preço: 100€
Pagamento no ato da inscrição: 30€

Contactos: centro.classicos@letras.ulisboa.pt

Comunidade ICS: 50% de desconto no valor total da propina

Para saber mais

Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
Para saber mais
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Workshop Doutoral: (3.ª edição)
Engaged scholarship for urban change: the challenges
of working between theory
and practice
O workshop visa explorar desafios metodológicos da implementação de processos de investigação-ação a três níveis:
i) Teorização e conceptualização em contextos de investigação-ação;
ii) Interação com atores institucionais/decisores políticos;
iii) Interação com atores das comunidades locais/sociedade
civil.
Data: 28 a 30 de maio
Local: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Destinatários: Doutorandos que desenvolvam investigação
no âmbito alargado dos estudos Urbanos, a partir da perspetiva da Arquitetura, Antropologia, Sociologia, Urbanismo,
Geografia, Ordenamento do Território, etc.
Pré-requisitos: Para apresentação de investigação – Doutorandos de 2.º ano em diante | Para frequência – Doutorandos
(preferencial).
Preços: 50€
Pagamento no ato da inscrição: 30€
Comunidade ICS: 50% de desconto no valor total da propina
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
Para saber mais
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Escola de Verão em
Medicina e Narrativa
A Escola de Verão em Medicina Narrativa visa promover o
encontro entre especialistas nacionais e internacionais de
prestígio com estudantes e profissionais da área da saúde,
bem como das humanidades e das ciências sociais, interessados nesta área emergente de interseção disciplinar. Tem
por objetivo último maximizar as potencialidades dos saberes humanísticos, designadamente das metodologias e
dos instrumentos literários, na humanização da relação cuidador/doente, promovendo o autoconhecimento e a consciência do outro e a melhoria dos cuidados de saúde.
Data: 8 a 23 de junho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em geral
Pré-requisitos: N/A
Preço: Alunos e investigadores CEAUL: 180€
Público em Geral: 300€
Contactos: narrativmedicin@gmail.com
Para saber mais

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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Análise de Dados Qualitativos
Assistida por Computador
com Recurso ao MAXQDA
O objetivo central deste curso é facultar uma formação em
análise de dados qualitativos assistida por computador que
garanta um conhecimento das principais ferramentas e recursos atualmente disponíveis, assim como das principais
tendências nesta área. Uma componente conceptual e epistemológica forte e diversificada será combinada com uma
formação prática e operacional, que permitirá aos participantes apreender as opções existentes e dessa forma direcionarem corretamente o seu trabalho.
Data: 18 a 20 de junho
Local: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Destinatários: O curso destina-se estudantes do Ensino Superior, a docentes, a investigadores, a quadros superiores de
empresa, a especialistas de diferentes áreas (e.g. marketing,

pesquisa de mercado, recursos humanos, sondagens de opinião entre outros), que pretendam obter conhecimentos em
termos de metodologia de investigação científica na análise
de dados qualitativos.
Pré-requisitos: Para frequentar o curso, o candidato deverá
ter 18 ou mais anos de idade e enquadrar-se no público-alvo definido. Em caso de preenchimento da totalidade das
vagas, para a seriação será dada preferência a candidatos
a preparar teses ou dissertações que envolvam projetos de
investigação relacionados com as temáticas propostas. É recomendável um bom domínio da língua inglesa para domínio
da bibliografia de suporte.
Preço: 200€
Pagamento no ato da inscrição: 30€

Escola de Verão de Matemática
Neste curso os estudantes terão a oportunidade de experimentar o curso universitário de Matemática durante três
dias e explorar assuntos como cálculo de variações e problemas de decisão em álgebra, entre outros.
Data: 20 a 22 de junho
Local: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Destinatários: Estudantes do Ensino Secundário
Pré-requisitos: N/A
Preço: Curso gratuito
Contactos: (Sem Informação)

Comunidade ICS: 50% de desconto no valor total da propina
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
Para saber mais
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ROB9-16 Férias de Verão

ROB9-16 Férias de Verão

Durante uma semana os participantes podem ter contacto
com o mundo da engenharia e aprender a programar, soldar,
modelar e imprimir peças em 3D.

Durante uma semana os participantes podem ter contacto
com o mundo da engenharia e aprender a programar, soldar,
modelar e imprimir peças em 3D.

Data: 25 a 29 de Junho

Data: 2 a 6 de Julho

Local: Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa
(Taguspark)

Local: Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa
(Taguspark)

Destinatários: Estudantes de 2.º e 3.º ciclos

Destinatários: Alunos do Ensino Secundário

Pré-requisitos: PN/A

Pré-requisitos: PN/A

Preços: 150€ (120€ para filhos de colaboradores da ULisboa)

Preços: 150€ (120€ para filhos de colaboradores da ULisboa)

Contactos: +351 214 233 502 | rob916@tecnico.ulisboa.pt

Contactos: +351 214 233 502 | rob916@tecnico.ulisboa.pt

Para saber mais

Para saber mais

(2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico)
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(Ensino Secundário)

Escola de Verão de Energia
Este curso tem como objetivo fazer com que os estudantes
possam experimentar um curso universitário antes de concorrerem ao Ensino Superior. O curso terá aulas teóricas e
práticas computacionais e laboratoriais, com professores e
alunos do Mestrado Integrado em Engenharia da Energia e
do Ambiente.
Data: 2 a 6 de julho
Local: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Destinatários: Estudantes do Ensino Secundário
Pré-requisitos: N/A
Preço: Curso gratuito
Contactos: solar@ciencias.ulisboa.pt

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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X Escola de Verão em Métodos
Avançados de Análise de Dados
Neste curso, os módulos terão 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, HLM e R project e na construção de questionários (operacionalização de
conceitos, escalas de medida, etc).
Curso I: Análise Multinível no HLM e no SPSS
Curso II: Introdução à Análise Quantitativa (com R)
Curso III: Análise Multivariada (em R)
Curso IV: Modelos de Equações Estruturais
Curso V: Metodologia de Inquéritos
Data: 3 a 27 de julho
Local: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Destinatários: A Escola de Verão em Métodos Avançados
destina-se a todos os interessados em atualizar e/ou apro-

fundar os seus conhecimentos em métodos quantitativos
aplicados às ciências sociais. Assim, os cursos que propomos
este ano são destinados a estudantes de pós-graduação, investigadores, docentes universitários e quadros da administração pública e privada.

Ser Cientista

Pré-requisitos: Os requisitos de admissão dependem do
módulo a frequentar, mas, tratando-se de um curso avançado recomenda-se um conhecimento prévio dos princípios
básicos de estatística para as ciências sociais.

Data: 23 a 27 de julho

Preço:

Pré-requistos: N/A

Inscrições até 15/05/18: 1 curso 125€; 2 ou mais cursos
100€/curso

Preço: 50€

Inscrições após 15/05/18: 1 curso 150€; 2 ou mais cursos
125€/curso

Este curso permite aos alunos serem investigadores por
uma semana, desenvolverem um projeto científico específico e conhecerem os desafios da investigação científica.

Local: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Destinatários: Estudantes do Ensino Secundário

Contactos: geofcul@ciencias.ulisboa.pt

Pagamento no ato da inscrição: 30€ por curso
Comunidade ICS: 50% de desconto no valor total da propina
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
Para saber mais
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À descoberta do
grego clássico
Os participantes terão a oportunidade de aprender elementos básicos da língua grega; reconhecer a origem grega de
muitas palavras da língua portuguesa e observar a receção
de alguns mitos na literatura portuguesa e nas artes visuais.
Data: 5 de junho a 15 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em geral
Pré-requisitos: N/A
Preço: 50€ Público em geral | 40€ Estudantes
Contactos: centro.classicos@letras.ulisboa.pt
Para saber mais

Iniciação ao latim com as
metodologias diretas

Curso de verão de
língua latina

Iniciar os estudantes na aprendizagem do Latim de forma
estimulante, ensinando-o como uma língua viva sem a
necessidade de encarar os textos latinos como enigmas
obscuros que têm que ser decifrados lentamente com regras
abstractas, seguindo os métodos de ensino tradicionais.

A partir da leitura de textos autênticos, este curso de nível
intermédio pretende dar a conhecer, de forma teórico-prática, o funcionamento do sistema da língua latina.

(nível inicial)

Data: 5 de junho a 6 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em geral
Pré-requisitos: N/A
Preço: 50€ Público em geral | 40€ Estudantes
Contactos: centro.classicos@letras.ulisboa.pt
Para saber mais
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(nível intermédio)

Data: 5 de junho a 17 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em geral
Pré-requisitos: N/A
Preço: 60€ Público em geral | 50€ Estudantes
Contactos: centro.classicos@letras.ulisboa.pt
Para saber mais

LÍNGUAS
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Curso de Língua e
Cultura Italianas

Portuguese Intensive
Language Course (PILC)

Curso Português
Língua Estrangeira

Este curso destina-se a todos os que procurem aprender a
língua e a cultura italiana quer para prosseguimento de estudos ou para entrada no mercado de trabalho.

Estudantes Erasmus e outros estudantes que pretendam
aprender Português para estudos em Portugal e/ou países
de língua portuguesa.

Este curso permite aos estudantes estrangeiros uma especialização no domínio da língua e cultura portuguesa.

Data: 25 de junho a 6 de julho

Data: 27 de agosto a 7 de setembro

1 a 29 de agosto ou

Local: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa

Local: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa

3 a 28 de setembro
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Destinatários: Público em geral

Destinatários: Estudantes do Ensino Secundário

Destinatários: Estrangeiros

Pré-requisitos: N/A

Pré-requisitos: N/A

Preço: 175€

Preço: 275€

Contactos: languageschool@iscsp.ulisboa.pt

Contactos: languageschool@iscsp.ulisboa.pt

Pré-requisitos: Idade mínima exigida: 17 anos | Língua
materna não pode ser a portuguesa | Deve ser capaz de
ler e escrever numa língua do alfabeto latino

(+351) 213 600 431

(+351) 213 600 431

Data: 2 a 27 de julho ou

Preço: 540€
Contactos: iclp@letras.ulisboa.pt/adflul@letras.ulisboa.pt
(+351) 217 816 150
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GREIT Lisbon Summer Course
Data: 20 a 22 de Junho
Local: Sala de Reitores da Reitoria da Universidade de Lisboa
Destinatários: O curso é direcionado a profissionais e académicos da área fiscal. São concedidas condições especiais
para a inscrição de escritórios de advocacia, consultoras e
outras empresas, bem como a estudantes de mestrado e
jovens até aos 30 anos. Os estudantes de Doutoramento
podem candidatar-se a uma bolsa.
Pré-requisitos: N/A
Preço: 1.400€
Contactos: greit.lisbon.summer.course@gmail.com;
ideff@fd.ulisboa.pt
Para saber mais

Direito da Propriedade
Intelectual – O Estado das
Questões em 2018

O curso tem como objetivos:

Data: 2 a 6 de julho

i) oferecer a possibilidade de contacto direto com as imagens em movimento, omnipresentes na vida quotidiana;

Local: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

ii) introduzir o objeto fílmico enquanto objeto de análise;

Destinatários: O Curso está aberto a qualquer interessado,
sendo particularmente dirigido a: Magistrados; Advogados;
Agentes Oficiais de Propriedade Industrial; Procuradores
Autorizados; Dirigentes e funcionários da Administração
Pública; Economistas; Farmacêuticos; Químicos; Engenheiros; Informáticos; Gestores de Empresas e Estudantes.

iii) explorar as principais ferramentas de literacia visual;

Pré-requisitos: As inscrições podem ser feitas através do
envio do boletim devidamente preenchido para a A.P.D.I.,
até 30 de junho de 2017, por correio eletrónico. Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript ativado para o visualizar Os residentes
no estrangeiro podem inscrever-se por correio eletrónico,
ficando a inscrição condicionada ao pagamento, que pode
ser realizado à chegada a Portugal.

Destinatários: Estudantes universitários de vários níveis,
académicos, arquivistas, profissionais do audiovisual e da
área da cultura, jornalistas, professores do ensino secundário, realizadores.

Taxa de inscrição: 50€

Comunidade ICS: 50% de desconto no valor total da propina

Preço: Propina do Curso de Verão: 500€

Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt

Contactos: s.geral@apdi.pt | +351 217 967 562

Para saber mais

Para saber mais
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Cinema: leituras e contextos

iv) explorar caminhos teóricos e perspetivas críticas sobre
os contextos de preservação e divulgação do cinema.
Data: 10 a 14 de setembro
Local: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

Pré-requisitos: N/A
Preço: 100€
Pagamento no ato da inscrição: 30€

