História
Desporto
Ciência e
Investigação

Ambiente

Línguas
Literatura e Escrita
Saúde

Sociedade

Ambiente

Cursos de Verão
3.ª Escola de Verão em
Sustentabilidade

Data: 8 a 12 de julho

Pagamento no ato da inscrição: 30€

Local: Instituto de Ciências Sociais

Contacto: escolas.verao@ics.ulisboa.pt

Descritivo: 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.
Explorar as interligações entre ciência, economia,
gestão, política e sociedade e promover o contacto
entre diferentes especialistas e interlocutores que
representam diferentes quadrantes da sociedade.
Apresentar exemplos concretos de soluções para
os desafios mais prementes na área da sustentabilidade, quer nacionais, quer internacionais. Criar as
condições para que os participantes de diferentes
áreas explorem propostas diversas e possam estabelecer redes de contacto para futuras intervenções
em prol da construção de uma sociedade sustentável. Afirmar a Escola de Verão em Sustentabilidade
como uma iniciativa de relevante interesse para a
sociedade portuguesa, pelo contributo em termos
de abrir novos horizontes e dotar os participantes
de novas ferramentas e capacidades para compreender a complexidade e a natureza inter-relacional
da sociedade atual e futura.

Destinatários:

Mais informações: www.ics.ulisboa.pt/temas-e-problemas/3a-escola-de-verao-em-sustentabilidade

• Quadros técnicos da administração pública (central e local)
• Quadros técnicos de empresas e associações empresariais
• Colaboradores de organizações não governamentais
• Dirigentes das juventudes partidárias
• Estudantes universitários de diferentes áreas disciplinares
Pré-requisitos:
• Interesse pelo tema
• Desempenho de funções que requeiram a integração da sustentabilidade e a articulação entre
aspetos ambientais, sociais e económicos
• CV apresentado
Preço:
• Inscrições até 30/04/19: 250€
• Inscrições após 30/04/19: 350€
Comunidade ICS e Parceiros: 50% de desconto no
valor total das propinas
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Ciência e Investigação
Software de apoio à
investigação qualitativa:
Introdução ao NVivo
Descritivo: Este curso visa desenvolver competências
de utilização do software NVivo, tais como apoio à
revisão de literatura e à transcrição de áudios e
vídeos. Para além disso, pretende desenvolver competências de análise, interpretação e apresentação
de dados qualitativos com recurso ao software
NVivo.
Data: 24, 26 e 28 de junho, das 9h30 às 13h30
Local: Instituto de Educação
Destinatários: Profissionais que pretendam adquirir
ou aprofundar competências de análise de dados
qualitativos com recurso ao software NVivo, nomeadamente docentes, investigadores e doutorandos.
Preço: 100€
Contacto: 217 943 633
Mais informações: www.ie.ulisboa.pt
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Cursos de Verão

Cursos de Verão

Ciência e Investigação
Urban Analytics
Descritivo: A “Urban Analytics Summer School” oferece uma oportunidade única para explorar técnicas e ferramentas de análise de métricas urbanas.
O programa parte da recolha, armazenamento e
processamento de dados, passa pela sua análise e
interpretação, até à apresentação visual de resultados.
A combinação de apresentações de especialistas
convidados e palestras de profissionais, tutoriais,
sessões práticas e visitas de campo, fornecerá uma
visão geral abrangente do processo de análise de
dados e ferramentas, aplicando-os aos dados do
mundo real para enfrentar os desafios urbanos
contemporâneos.
Data: 14 a 18 de julho
Local: Instituto Superior Técnico
Destinatários: Público Geral
Preço: Entre 200€ e 250€
Contacto: summerschool@in3.tecnico.ulisboa.pt
Mais informações: in3.dem.ist.utl.pt
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Ciência e Investigação

Cursos de Verão
Introdução à Análise
Estrutural de Fármacos
Descritivo: Este curso tem como objetivo elucidar
os participantes sobre os principais métodos espectrométricos utilizados para identificação estrutural. Serão abordados os fundamentos teóricos das
técnicas de ultravioleta, infravermelho, ressonância
magnética nuclear e espectrometria de massa. Realizar-se-ão igualmente sessões práticas onde os participantes terão oportunidade de contactar com os
equipamentos e colocar em prática os conhecimentos adquiridos através de vários desafios propostos.
Data: 15 a 19 de julho
Local: Faculdade de Farmácia
Destinatários/Público-alvo: Estudantes do ensino
superior
Pré-requisitos de participação: Conhecimentos
básicos de química
Preço: 60€
Contactos: Professora Noélia Duarte
217 946 400 | extensão: 14342
mduarte@ff.ul.pt
Mais informações: www.ff.ulisboa.pt
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Cursos de Verão

Ciência e Investigação

Plasma Surf
Descritivo: PlasmaSurf é uma escola de Verão
destinada a estudantes de graduação (BSc/MSc) de
Engenharia e Física que procurem complementar a
sua formação em física de plasmas, lasers intensos e
fusão nuclear, organizada pelo Instituto de Plasmas
e Física Nuclear (IPFN), unidade de investigação do
Instituto Superior Técnico.
Data: 14 a 20 de julho
Local: Instituto Superior Técnico
Destinatários: Licenciados em Física ou Engenharia
Pré-requisitos: Diploma/Certificado de licenciatura
em Física ou Engenharia (caso não tenha diploma/
certificado é necessário ter um comprovativo que
indique que tem 140 ECTS completos).
Preço: Sem informação
Contacto: ipfn@ipfn.ist.utl.pt
Mais informações: plasmasurf.tecnico.ulisboa.pt/
index.html
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Ciência e Investigação
Análise de Dados
Qualitativos Assistida por
Computador com Recurso
ao MAXQDA
Descritivo: 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. Será dado destaque
particular à análise de conteúdo enquanto abordagem metodológica capaz de dialogar com uma ferramenta microinformática de suporte ao processo
de investigação e de análise de dados. Neste curso,
haverá espaço para a realização de operações com
os tipos ou origens de dados mais comuns, incluindo entrevistas, grupos focais, imagens, dados tabulados, diplomas legais, recolhas de imprensa, páginas internet, referências bibliográficas, áudio ou
vídeo. Atividades de prática assistida serão combi-
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nadas com um conjunto alargado de materiais de
suporte, incluindo a disponibilização de tutoriais
para referência futura.
Data: 24 a 26 de junho
Local: Instituto de Ciências Sociais
Destinatários: Estudantes do Ensino Superior,
docentes, investigadores, quadros superiores de
empresa, especialistas de diferentes áreas (p.e.
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 e que utilizem ou pretendam vir
a utilizar aplicações para a realização de análise de
dados qualitativos de diferente tipologia.
Pré-requisitos: Para a 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.

Cursos de Verão
Preço: 200 €
Comunidade ICS: 50% de desconto no valor total
da propina
Pagamento no ato da inscrição: 30€
Contacto: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
Mais informações: www.ics.ulisboa.pt/metodos-e-tecnicas/analise-de-dados-qualitativos-assistida-por-computador-com-recurso-ao-maxqda

Ciência e Investigação

Cursos de Verão
Escola de Verão em Métodos
Avançados de Análise de
Dados
Descritivo: Este ano oferecemos três módulos que
manterão o padrão pedagógico dos anos anteriores.
Neste sentido, 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 MPlus e R project.

to prévio dos princípios básicos de estatística para
as ciências sociais.

A Comunidade ICS-ULisboa: 50% de desconto no
valor total das propinas

Preço:

Pagamento no ato da inscrição: 30€

• Inscrições até 16/05/19: 1 curso 125€; 2 ou mais
cursos 100€/curso

Contacto: escolas.verao@ics.ulisboa.pt

• Inscrições após 16/05/19: 1 curso 150€; 2 ou
mais cursos 125€/curso

Mais informações: www.ics.ulisboa.pt/metodos-e-tecnicas/escola-de-verao-em-metodos-avancados-de-analise-de-dados

Data:
• Curso I | Análise Multinível com MPlus | 9 a 12
Julho Sala Polivalente
• Curso II | Análise Multivariada (com R) |16 a 19
Julho Sala 1
• Curso III | Big Data (com R) | 23 a 26 Julho Sala 3
Local: Instituto de Ciências Sociais
Destinatários: Estudantes de pós-graduação, investigadores, docentes universitários, e quadros da
administração pública e privada
Pré-requisitos: Os requisitos de admissão dependem do módulo a frequentar, mas, tratando-se de
um curso avançado recomenda-se um conhecimen-

9

Ciência e Investigação
International Summer
School in Human-Animal
Studies
Descriptive: This Summer School aims at training PhD students, early-stage researchers, as well
as scholars interested in the topic, in the study of
human-animal relations and its many-fold dimensions. The course will cover both the theoretical and
methodological challenges of studying non-human
animals in the interface with human life. It will cover
key concepts and methods from different disciplines and epistemologies within the social sciences
and humanities. It will fill a gap in the offer of European academia and summer schools. The course
will provide 5 ECTS and have as a main goal the
training of a new generation of researchers in the
field. The course will provide them with expertise
to work with policy makers, veterinarians, NGOs
and other stakeholders involved in activities with
animals and the welfare of animals. The course will
not only be relevant to those specifically interested
in the field of human-animal studies, but also to all
scholars who encounter human-animal relations in
their field: pests and stray animals in urban studies;
farm animals in rural studies, zoonotic diseases in
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risk studies, laboratory animals in bioethics, and so
on. The school also aims at meeting the students’
needs in the course of preparing their PhD or research projects.
Date: June 3-7
Location: Instituto de Ciências Sociais
Prerequisites: NEW DEADLINE - applications until
30th of Abril. Send your application via email with
a doc, docx or pdf file to summerschool@humananimalstudies.net. The
file should include your
name, contact details,
level of education, the
name of the university
where you are currently
affiliated, and a description of 500 words of a
planned or ongoing thesis project. A notification
of acceptance will be sent
after the review. After
acceptance, participants
will be asked to submit
an additional 1500 words
about their project.

Cursos de Verão
Price:
Course fee: 250 euros to be paid by all participants.
ICS: 50% off Tuition
Contact: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
More Information: www.ics.ulisboa.pt/temas-eproblemas/international-summer-school-humananimal-studies

Cursos de Verão

Ciência e Investigação

Hands-On: MS
(Espectrometria de Massa)
Descritivo: Este curso tem como objetivo elucidar os
participantes sobre os fundamentos básicos da espectrometria de massa. Realizar-se-ão igualmente
sessões práticas onde os alunos terão oportunidade
de contactar com os equipamentos existentes na
FFUL e colocar em prática os conhecimentos
adquiridos.
Data: 1 a 3 de julho
Local: Faculdade de Farmácia
Destinatários: Estudantes do Ensino Superior
Preço: 60€
Contactos: Professora Noélia Duarte
Tel.: 217 946 400 | extensão: 14342
E-mail: mduarte@ff.ul.pt
Mais informações: www.ff.ulisboa.pt
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Cursos de Verão

Desporto

Curso Intensivo de Natação
Descritivo: A Escola de Natação para Crianças do
Estádio Universitário promove os Cursos Intensivos de Natação. Os cursos semanais põem em foco
a segurança das crianças enquanto se divertem no
meio aquático.
Esta é uma excelente altura para que as crianças
desenvolvam competências motoras aquáticas básicas, mas também que aprendam técnicas e procedimentos de segurança a respeitar nas praias e
piscinas.
Participação no mínimo de uma semana.
Obrigatoriedade de inscrição por semana.
Data: 1 a 26 de julho
Local: Estádio Universitário de Lisboa
Destinatários: Crianças
Preço: A definir
Contactos: 210 493 420 | geral@estadio.ulisboa.pt
Para saber mais: www.estadio.ulisboa.pt/
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História
Grandes Batalhas Navais
do Mundo Antigo
Descritivo: Este curso, desenvolvido no âmbito da
História Militar e, em particular, da História Naval,
procura, em sucessão cronológica, apresentar e
desenvolver os múltiplos aspetos relacionados com
as dinâmicas dos combates navais no Mundo Antigo,
a evolução dos sistemas de combate e tecnologia
naval, bem como os diferentes modelos táticos e
estratégicos em torno de um conjunto de importantes batalhas navais travadas no ambiente geográfico
do Mar Mediterrâneo, que vai desde o Antigo Egipto
até aos finais da República Romana.
Data: 2 de maio a 6 de junho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em geral
Preço: 50€ (público em geral)
25€ (Estudantes da Universidade de Lisboa)
Contacto: centro.his.secretariado@letras.ulisboa.pt
Para saber mais: www.centrodehistoria-flul.com/
abertura/curso-livre-grandes-batalhas-navais-do-mundo-antigo
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Cursos de Verão

Cursos de Verão

História
A Vida no Antigo Egipto
– Mulheres do Antigo Egipto
Descritivo: Este curso procura, de forma modular,
apresentar alguns momentos, etapas e intervenientes do quotidiano dos antigos Egípcios, focando-se
na vida de algumas mulheres importantes na história
desta civilização milenar. De forma ampla e acessível,
são apresentadas diversas facetas de como pensavam, agiam e se organizavam e o que fizeram as
mulheres do Antigo Egipto, uma civilização diferente
e pioneira em muitas áreas.
Data: 8 de maio a 5 de junho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em geral
Preço: 60€ (público em geral)
40€ (Instituições com protocolo)
25€ (Estudantes da Universidade de Lisboa)
Contacto: centro.his.secretariado@letras.ulisboa.pt
Para saber mais: www.centrodehistoria-flul.com/
abertura/a-vida-no-antigo-egipto-vii-mulheres-no-antigo-egipto-cursos-livres-ch-ulisboa
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História
Cartografias como
metodologia nas ciências
sociais contemporâneas
Descritivo: Este curso tem como objetivo geral
tratar dos mapeamentos nas ciências sociais contemporâneas e promover um debate e exercícios
práticos sobre o seu uso em pesquisas concretas,
nomeadamente sobre terra e territorialidade, em
processos de direitos territoriais em múltiplos espaços dos mais rurais aos mais urbanos, dos indígenas aos coloniais e em situações de embate ou
conflitos, nomeadamente socioambientais.
Data: 27 de maio a 3 de junho
Local: Instituto de Ciências Sociais
Destinatários:
• Estudantes de antropologia, geografia, ambiente,
sociologia, estudos brasileiros e áreas afins;
• Estudantes de cursos de mestrado ou doutoramento
• Profissionais ligados às áreas da cultura, dos direitos humanos e territoriais; profissionais que
atuam junto a minorias (étnicas, raciais, gênero
e migrantes).
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Cursos de Verão
Pré-requisitos: Possuir uma licenciatura em qualquer disciplina das ciências sociais ou afins, incluindo jornalismo, serviço social, comunicação
social, museologia.
Preço: 140€
A Comunidade ICS-ULisboa: 50% de desconto no
valor total das propinas

Pagamento no ato da inscrição: 30€
Contacto: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
Para saber mais: www.ics.ulisboa.pt/metodos-e-tecnicas/cartografias-como-metodologia-nas-ciencias-sociais-contemporaneas

História

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

Pagamento no ato da inscrição: 30€
Contacto: escolas.verao@ics.ulisboa.pt

Para saber mais: www.ics.ulisboa.pt/temas-e-problemas/o-estudo-da-politica-em-africa-metodos-objectos-e-temas-de-investigacao

Descritivo: Este curso visa a) proporcionar formação sobre estratégias e métodos de investigação
para análise dos fenómenos políticos em África; b)
criar um espaço de aprendizagem que oferece aos
participantes um conhecimento multidisciplinar
sobre o continente africano, focando vários temas
políticos; c) desenvolver conhecimentos e competências ao nível da conceção e do desenvolvimento de um projeto de investigação.
Data: 1 a 5 de julho
Local: Instituto de Ciências Sociais
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.
Pré-requisitos: Possuir grau de licenciado(a) e/ou
frequentar uma licenciatura em ciências sociais.
Preço: 120€
A Comunidade ICS-ULisboa e ISCTE-IUL: 50% de
desconto no valor total das propinas
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Línguas
Cursos de Línguas
para Erasmus
Descritivo: Estão disponíveis os cursos de Alemão,
Francês e Italiano nos níveis A1, A2, B1 e B2 do
QECR (Quadro Europeu Comum de Referência).
Cada turma deverá ter um mínimo de 15 alunos e
um máximo de 20 alunos.
O curso, de regime presencial obrigatório com uma
taxa de frequência de 75% e nota de avaliação positiva, tem a atribuição de 4 ECTS e a emissão de
certificado correspondente.
Data: 3 de junho a 22 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Curso dirigido aos alunos que irão
participar no Programa Erasmus+ da ULisboa no
ano letivo 2019/2020
Pré-requisitos: Os alunos que já têm conhecimento
da língua em que se inscrevem deverão apresentar
um certificado ou realizar um teste de nivelamento.
Testes de nivelamento por marcação decorrem nos
dias 14 e 15 de maio
Preço: 25€ (Estudantes da Universidade de Lisboa)
Contactos: cli@letras.ulisboa.pt | 217 816 152
Para saber mais: www.cli.letras.ulisboa.pt/pt/
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Cursos de Verão

Línguas

Cursos de Verão
CURSOS DE LÍNGUAS
Descritivo: Os cursos de línguas do CLi-FLUL
funcionam em aulas presenciais, nos edifícios da
Faculdade de Letras. As turmas são compostas
por grupos de 8 a 15 alunos, para promover a interação entre todos e um bom acompanhamento
das necessidades de cada aluno, por parte do professor. As aulas presenciais decorrem sempre na
presença de um professor e o método de ensino é

adequado não só à turma, mas especialmente aos
conteúdos e objetivos propostos no programa do
curso.
Data: 1 a 26 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público em geral
Pré-requisitos: Em alguns cursos poderá ser necessário realizar um teste de nivelamento - 17 e 18 de
junho

Preço: 430€ (público em geral)
330€ (Estudantes)
300€ (Cursos específicos)
Cursos para Crianças e Jovens:
Uma quinzena/1língua - 180 euros;
Duas línguas/quinzena ou duas línguas/mês - 320 €
Contactos: cli@letras.ulisboa.pt | 217 816 152
Para saber mais: cli.letras.ulisboa.pt/pt/
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Línguas
84.º Curso de Verão 2019
(Português Língua Estrangeira)
Descritivo: O ICLP tem como missão divulgar a cultura e a língua portuguesa junto de públicos que não
têm o português como língua materna.
O Instituto organiza Cursos de Verão nos meses de
julho, agosto e setembro (com uma frequência média
de 750 alunos), bem como cursos anuais, divididos em
dois semestres (com uma frequência média de 500
alunos), uns e outros frequentados por estudantes
vindos de todos os continentes, em especial da Ásia
e da Europa.
Data: Julho - 1 a 26 | Agosto - 1 a 29 | Setembro - 3 a 30
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Destinatários: Público estrangeiro
Pré-requisitos:
l

Idade mínima de 17 anos;

l A Língua
l

Materna não pode ser o português;

Devem saber ler e escrever numa língua de alfabeto latino

Preço: Para fazer a inscrição podem ser entregues
presencialmente ou enviados, por email, os seguintes documentos: Ficha de inscrição preenchida e
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Cursos de Verão
assinada; cópia de um documento de identificação;
1 fotografia tipo passe; comprovativo de pagamento. O pagamento pode ser efetuado por transferência bancária para a seguinte conta:
• Nome: ADFLUL
• NIB: 0035 0824 0000 7647 2305 9
• IBAN: PT 50 0035 0824 0000 7647 2305 9
• BIC/SWIFT: CGDIPTPL
• Banco: Caixa Geral de Depósitos
• Morada do Banco: Alameda da Universidade,
1649-004 Lisboa
No ato de inscrição o aluno deverá efetuar o pagamento de pelo menos 50% do valor total da propina. Depois, na primeira semana de aulas deverá ser
pago o restante valor. Caso o estudante desista de
frequentar o curso em que se inscreveu e, desde
que o comunique por escrito até 15 dias antes do
início das aulas, será reembolsado de 50% do valor
da inscrição. Esgotado esse prazo, o valor mencionado não será reembolsado.
A inscrição termina 15 dias antes do início de cada
curso.
Contacto: iclp@letras.ulisboa.pt
Mais informações: www.iclp.letras.ulisboa.pt

Cursos de Verão

Línguas

Curso de Língua e Cultura
Italianas
Descritivo: Este curso destina-se a todos os que
procurem aprender a língua e a cultura italiana quer
para prosseguimento de estudos ou para a entrada
no mercado de trabalho.
Data: Duas primeiras semanas de julho (informação a definir. Brevemente disponível)
Local: Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas
Destinatários: Estudantes do Ensino Superior
Preço: 200€
Contacto: languageschool@iscsp.ulisboa.pt
Mais informações: www.iscsp.ulisboa.pt
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Línguas
Portuguese Intensive
Language Course
Descritivo: Estudantes Erasmus e outros estudantes
que pretendam aprender Português para estudos em
Portugal e/ou países de língua portuguesa.
Data: 26 de agosto a 6 de setembro
Local: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Destinatários: Estudantes do Ensino Superior
Preço: 275€
Contacto: languageschool@iscsp.ulisboa.pt
Mais informações: www.iscsp.ulisboa.pt
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Cursos de Verão

Cursos de Verão
Literatura e Escrita
Descritivo: O Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa organizam a 2.ª edição do Programa Férias Literárias - Academia de Pequenos e
Jovens Escritores.
Esta iniciativa tem como objetivo despertar nos
mais novos o gosto pela escrita e pela leitura, através de atividades dinamizadas recorrendo a oficinas
sobre várias temáticas, visitas de estudo e momentos lúdico-recreativos.
Data: 22 a 26 de julho
Local: Faculdade de Letras
Destinatários: Crianças entre os 7 e os 14 anos
Preços:
• 150€ (familiares de membros do CLEPUL, da
FLUL e da Universidade Aberta)
• 200€ (preço normal)
• 400€ (com alojamento e refeições)
(inclui transportes, visitas de estudo, material, almoço e seguro)

Contactos: feriasliterarias.academia@gmail.com /
Tel.: 969 977 702
Mais informações: www.letras.ulisboa.pt/pt/agenda/
ferias-literarias-academia-de-pequenos-e-jovens-escritores
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Literatura e Escrita

Saúde

Cursos de Verão

Toxicologia Ambiental e
Saúde Pública. Avaliação
dos Riscos
Descritivo: O conhecimento de conceitos de toxicologia e avaliação de risco de exposição a químicos tem em vista prevenir e proteger contra os
efeitos adversos dos químicos que nos rodeiam,
contribuindo para a melhoria da saúde e bem-estar
das populações.
Data: 18 a 20 de julho | 16h às 20h (18 e 19 de
julho) / 09h às 13h (20 de julho)
Local: Faculdade de Farmácia
Destinatários: Alunos 11.º e 12.º anos; estudantes
universitários e licenciados
Pré-requisitos: Ter concluído o 11.º ano
Preço: 60€
Contactos: Professora Ana Paula Marreilha dos Santos
217 946 400 | extensão: 14342 | apsantos@ff.ul.pt
Mais informações: www.ff.ulisboa.pt
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Sociedade

Cursos de Verão
Direito Administrativo da
Regulação
Descritivo: Com a desintervenção do Estado na
economia, a vaga de privatizações, a integração
económica europeia e a globalização que ocorrem
desde o final da década de 80, emergiu um novo
paradigma de relação entre o Estado e economia.
Efetivamente, ao mesmo tempo que o Estado abdicou dos papéis de empresário produtor de bens
e prestador de serviços, em monopólio público ou
em concorrência com os privados, passou a desempenhar um significativo papel de regulação da
atividade económica privada.
Desde o formato institucional adotado até aos instrumentos típicos de que se socorre, a atividade de
regulação económica é, no essencial, Direito Administrativo. No entanto, em lugar de recorrer aos
formatos tradicionais da organização e da atividade
administrativa, utiliza novos modelos organizativos
e institutos jurídicos. Da perspetiva institucional, a
regulação é feita por autoridades administrativas
independentes que visam assegurar a independência entre reguladores e regulados, ao mesmo
tempo que salvaguardam a competência técnica
dos primeiros. Em termos materiais, socorre-se de
figuras pouco estudadas e que carecem de um re-
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gime jurídico específico – como avisos, comunicações, recomendações e códigos de boas condutas
–, ao mesmo tempo que se baseia na aprovação de
regulamentos independentes, na outorga de con-

tratos regulatórios, na cobrança de taxas e preços
e na aplicação de sanções. A isto acresce que a sobreposição de ordenamentos jurídicos – nacional,
europeu e internacional – e, em alguns casos, também de entidades que regulamentam estas matérias colocam desafios acrescidos.
Este curso visa fornecer os instrumentos necessários para compreender e enquadrar, do ponto de
vista do Direito Administrativo, a atividade de regulação económica.
Data: 15 de abril a 24 de junho
Local: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Destinatários: Licenciados em direito, gestão, economia ou especialidades afins, quadros das instituições financeiras e reguladoras que visam a atualização e o aprofundamento de conhecimentos,
mestrandos e doutorandos em Direito, especialmente vocacionados para as matérias do Direito
Administrativo e da regulação económica.
Preço: 725€
Contacto: icjp@fd.ulisboa.pt
Para saber mais: www.icjp.pt/

Sociedade
Workshop:
Técnicas avançadas de
redação de leis e
regulamentos
Descritivo: Cada vez é mais importante fazer leis
claras e tecnicamente elaboradas. Por um lado, é
uma exigência do Estado de Direito garantir que os
cidadãos possam compreender o ordenamento jurídico com o qual têm de contar. Por outro, o facto
de os regimes jurídicos serem claros, transparentes
e de fácil compreensão é um fator de competitividade empresarial para qualquer País.
No presente ano letivo o ICJP vai realizar um
workshop especificamente vocacionado para o
aprofundamento de conhecimentos de redação legislativa e legística, ou seja, para quem já tenha conhecimentos básicos de legística mas necessite de
os aprofundar ou de resolver problemas. Ou seja,
pretende-se que, de forma rápida, concentrada e
eficaz os destinatários deste curso possam desenvolver as suas técnicas de redação legislativa e redigir melhores leis e regulamentos.
Data: 5 de junho
Local: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Cursos de Verão
Destinatários:
• Membros de gabinetes governamentais responsáveis pela elaboração de diplomas legislativos e pela
gestão das agendas do Conselho de Ministros;
• Técnicos de serviços, departamentos e institutos
integrados na Administração Pública que tenham a responsabilidade de preparar diplomas
legislativos e regulamentos;
• Técnicos de entidades públicas com responsabilidade em matéria de regulação que tenham a
responsabilidade de preparar projetos de atos
legislativos e regulamentos;
• Responsáveis pela elaboração de projetos de
regulamentos e posturas municipais em autarquias locais;
• Juristas de empresas e associações empresariais,
sindicatos e associações privadas que devam elaborar projetos de diplomas para apresentar às entidades competentes ou que se devam pronunciar
sobre projetos de diplomas em preparação;
• Advogados que prestem assessoria na elaboração
de projetos de atos legislativos e regulamentos.
Preço: 200€
Contacto: icjp@fd.ulisboa.pt
Para saber mais: www.icjp.pt/
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Cursos de Verão
Gestão da Formação
Certificada
Descritivo: Este curso tem como objetivos:
a) compreender o papel da gestão no ciclo da
formação;
b) construir um projeto formativo;
c) desenvolver instrumentos de implementação
e monitorização de projetos formativos.
O curso será desenvolvido numa lógica de
workshops temáticos, centrados no desenvolvimento de competências técnicas, alternados com
momentos de sistematização teórica.
Data: 15 a 19 de julho | 9h30 - 13h30
Local: Instituto de Educação
Destinatários: Técnicos de Educação, Técnicos de
Recursos Humanos, Técnicos de Formação, Formadores, Diretores de CFAE´s
Preço: 150€
Contacto: 217 943 633
Para saber mais: www.ie.ulisboa.pt
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Sociedade

Sociedade

Cursos de Verão
Formação a distância
- desenho de cursos a
distância suportados no
moodle
Descritivo: Este curso tem como objetivos:
a) compreender as características da formação
a distância;
b) planificar um curso de formação a distância;
c) introdução à plataforma Moodle.
O curso será desenvolvido numa lógica de
workshops temáticos, centrados no desenvolvimento de competências técnicas, alternados com
momentos de sistematização teórica.
Data: 22 a 26 de julho | 9h30 – 13h30
Local: Instituto de Educação
Destinatários: Técnicos de Educação, Técnicos e
Gestores de Formação
Preço: 150€
Contacto: 217 943 633
Para saber mais: www.ie.ulisboa.pt
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Sociedade

Cursos de Verão
Temas Atuais para Parceiros
Sociais

Pagamento no ato da inscrição: 30€

Descritivo: A complexidade crescente e celeridade
das mudanças no mundo moderno e o papel relevante em democracia de associações representativas de cidadãos, muito em particular de sindicatos
e associações de empregadores, levam-nos a propor a organização de uma formação que procure
potenciar a relação entre ciência e sociedade.

Para saber mais: www.ics.ulisboa.pt/temas-e-problemas/temas-atuais-para-parceiros-sociais

Pretende-se, com este curso, estruturar uma oferta formativa, com carácter intensivo, em ciências
sociais sobre temas prioritários da atualidade que
inevitavelmente tocam ou tocarão a atividade destes públicos, que tenha em conta a sua experiência
e se adapte às suas necessidades.
Data: 17 a 20 de setembro
Local: Instituto de Ciências Sociais
Destinatários: Dirigentes, sócios e profissionais a
trabalhar em associações sindicais, patronais e demais organizações sem fins lucrativos (associações,
coletividades, IPSS, fundações, etc.).
Preço: 150€
Inscrição antecipada (até 15 de Julho): 120€
Data limite de inscrição: 31 de Agosto
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Contacto: escolas.verao@ics.ulisboa.pt

Sociedade
The Governance of European
Internal Security in a Time
of Political Uncertainty
and Populism
Descriptive: The Summer School aims to map and
critically reflect on the European Union’s approaches to internal security, taking into consideration
the context of political uncertainty and populism
we currently find ourselves in. By focusing namely
on migration, organised crime, cyber security and
terrorism, the main objective of the course is to
explore how these phenomena have been conceptualised by the EU and how such conceptualisation
has shaped its responses, both at the institutional
and policy levels. On this basis, the course proposes to understand what kind of actor the EU has
become in the area of internal security, as well as
how EU actions are perceived by different actors
on the ground. It will do so by exploring the following elements:
Explain the origins of EU’s approaches to internal
security (in particular migration, organised crime
and terrorism);

Cursos de Verão
Compare the development of EU’s internal security
policies, namely the creation of the Area of Freedom, Security and Justice, and their key milestones;

Price: 100€

Identify contemporary challenges to European internal security;

The ICS-ULisboa Community: 50% off on tuition

Critically assess the effectiveness of these policies
and their shaping of EU actorness.

More information: www.ics.ulisboa.pt/temas-e-problemas/governance-european-internal-security-time-political-uncertainty-and-populism

Date: July 15-16

Payment upon registration: 30 € (deductible from
tuition - non-refundable)
Contact: escolas.verao@ics.ulisboa.pt

Location: Instituto de Ciências Sociais
Target: The course is aimed at undergraduate students and post-graduate researchers who have an
interest in European security and who are looking
to deepen their knowledge and level of reflection
on internal security actors (European institutions,
EU agencies, private sector actors) and policies
(migration, asylum, police and judicial cooperation,
and fundamental rights).
Prerequisites: Spoken and written English at B1
level (suficient to follow a lecture in English);
Introductory knowledge of the functioning of the
European Union and its policies.
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Sociedade

Cursos de Verão
Lisbon International
Intellectual Property
Descritivo: A Associação Portuguesa de Direito
Intelectual leva a cabo em 2019, em parceria com
a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
o Lisbon International Intellectual Property Summer
Course.
Este curso tem como objetivo proporcionar aos
participantes um conhecimento abrangente e
atualizado das principais questões relativas ao
enquadramento legal dos direitos de autor e direitos conexos, bem como dos direitos de propriedade industrial e a sua aplicação efetiva no contexto
internacional.
Será dada particular atenção aos desafios colocados
ao Direito Intelectual pelos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos.
As palestras serão dadas em inglês por conceituados
especialistas de vários países da Europa e América.
Data: 1 a 12 de julho
Local: Faculdade de Direito
Destinatários: O curso é destinado a estudantes e
a profissionais do Direito, bem como a todos os interessados em Direito Intelectual.
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Preços: 2500 € (Curso Completo)
1000 € (cada Módulo)
25% de desconto para associados da APDI e estudantes da
FDULisboa*.
* não cumulável com qualquer outro

Contactos: 217 967 562 | s.geral@apdi.pt
Para saber mais: apdi.pt/cursos-e-eventos/cursos

verao.ulisboa.pt

