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seja bem-vindo ao verão na universidade!
Estamos sempre a tempo de apreender: novos conhecimentos, outras 
competências e enriquecer o nosso curriculum.

A pensar em ti, a Universidade de Lisboa (ULisboa) oferece neste 
Verão um conjunto de cursos em diferentes áreas do saber e para 
todas as idades 

Bem-vindo(a)!
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Cursos  de verão 2016

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

30 de maio a 4 de 
junho

Museu de História Natural 
e da Ciência

20 € a 
200 €

mjalves@fc.ul.pt
Site

AMBIENTE
 

mailto:mjalves%40fc.ul.pt?subject=
ce3c.ciencias.ulisboa.pt/training/ver.php?id=17
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Cursos  de verão 2016

Curso desCriÇão desTinaTÁrios daTa LoCaL PreÇo mais inFormaÇÕes

Questões estéticas e sociopolíticas 
das artes performativas

O seminário procura equipar os estudantes 
com ferramentas críticas que lhes permitam 
experienciar, pensar e documentar performances 
artísticas, entendendo as performances e suas 
práticas de reflexão e documentação como 
atividades intrinsecamente implicadas em 
regimes de perceção, de movimento, relação e 
posicionamento culturalmente situados.

Público em geral 13 de junho
a 1 de julho Faculdade de Letras 45 € +351 217 920 086 

estudos.teatro@letras.ulisboa.pt

Performing Shakespeare

Neste curso livre iremos abordar a obra de 
Shakespeare como performance. Vamos dar voz à 
sua linguagem, viver os personagens e conhecer 
melhor algumas obras enquanto textos para serem 
ditos em voz alta diante de um público.

Alunos de mestrado 
e doutoramento em 
Estudos de Teatro, 
bem como outros 
estudantes que 
tenham completado 
o nível B 2.2. de 
língua inglesa.

20 a 30 de junho Faculdade de Letras Gratuito +351 217 920 086 
estudos.teatro@letras.ulisboa.pt

Paleografia grega

Este curso terá um pendor essencialmente 
pragmático, e consistirá essencialmente de 
exercícios de leitura, interpretação paleográfica 
e transliteração. Pretende-se com ele iniciar 
os formandos na problemática da leitura 
dos manuscritos gregos, da Antiguidade ao 
Renascimento.

Público em geral 20 de junho
a 1 de julho Faculdade de Letras 50 €

+351 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt
Pdf

A Cultura Arábico-Islâmica na 
Literatura e no Pensamento 
Português (de Antero a Pessoa)

O objetivo deste curso é proporcionar aos alunos 
as ferramentas histórico-culturais básicas para 
se enquadrar e estudar a temática arábico-
islâmica na história da literatura e do pensamento 
português, desde a chamada “Geração de 70” até 
ao Modernismo da revista Orpheu.

Público em geral 23 e 30 de junho
e 7 e 14 de julho Faculdade de Letras 25 € - 40 €

+351 217 920 091
c.filosofia@letras.ulisboa.pt 
Site

ARTE E HISTÓRIA

mailto:estudos.teatro%40letras.ulisboa.pt?subject=
mailto:estudos.teatro%40letras.ulisboa.pt?subject=
mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt?subject=
www.tmp.letras.ulisboa.pt/images/stories/Documentos/Centros/Classicos/cursos/cursos_16/Paleografia.Grega.pdf
mailto:c.filosofia%40letras.ulisboa.pt?subject=
fabrizioboscaglia.com


6

Cursos  de verão 2016

Curso desCriÇão desTinaTÁrios daTa LoCaL PreÇo mais inFormaÇÕes

Descrições da Índia na Literatura 
Clássica

Este curso pretende estabelecer um debate de 
ideias sobre a visão do Outro no mundo antigo. 
Partindo da leitura de textos mencionados 
acima, far-se-á referência a uma variedade de 
documentos relevantes para a temática das 
relações que se estabeleceram, na Antiguidade, 
entre o Ocidente e o Oriente. 

Público em geral 27 a 30 de junho Faculdade de Letras 20 € +351 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt

Mulheres e violência na 
Antiguidade grega

Apresentação teórica de aspetos relevantes 
sobre a cultura grega, do contexto das obras da 
seleção e dos textos. A parte prática consiste no 
comentário dos textos e atividades de análise, e 
comparação de diferentes elementos.

Público em geral 4 a 27 de julho Faculdade de Letras 30 € +351 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt

Introdução ao Sufismo

O objetivo deste curso é introduzir e estudar 
elementos do chamado misticismo e/ou 
esoterismo islâmico, nomeadamente da sua 
vertente “sunita” denominada Sufismo. Pretende-
se estudar os princípios religiosos, sapienciais 
e doutrinários assim como os ensinamentos de 
alguns mestres do Sufismo, entre os quais o 
poeta Rūmī, o místico e metafísico Ibn ʿArabī e a 
mulher sufi Rābiʿa al-ʿAdawiyya. 

Público em geral 8, 15, 22
e 29 de julho Faculdade de Letras 25 € - 40 € +351 217 920 091

c.filosofia@letras.ulisboa.pt

ARTE E HISTÓRIA

mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt?subject=
mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt?subject=
mailto:c.filosofia%40letras.ulisboa.pt?subject=
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Cursos  de verão 2016

Curso desCriÇão desTinaTÁrios daTa LoCaL PreÇo mais inFormaÇÕes

Curso de Estatística Bayesiana 
Computacional

O objetivo deste minicurso é apresentar as 
ideias fundamentais que estão subjacentes à 
formulação e análise dos modelos bayesianos, 
dando particular relevo a esquemas e meios 
computacionais que as permitem realizar.

Estudantes do 
ensino superior e 
profissionais da 
área

1 e 2 de junho Faculdade de Ciências 15 € - 70 € ceaul@fc.ul.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.

Estudantes do 
ensino secundário

27 de junho
a 1 de julho Faculdade de Ciências Gratuito solar@ciencias.ulisboa.pt

Site

Iniciação à Astronomia e 
Astrofísica (2.ª Edição)

O objetivo do curso é familiarizar os conceitos 
e terminologia da Astronomia e Astrofísica 
modernas, bem como as grandes questões atuais 
que se colocam aos astrónomos, mostrando 
sempre as bases científicas do conhecimento 
corrente.

Público em geral 4 de junho
a 30 de julho

IA - Instituto de 
Astrofísica e Ciências do 
Espaço

160 € cursos@oal.ul.pt 
Site

Iniciação à Astronomia e 
Astrofísica (3.ª Edição)

Pretende-se com este curso fornecer 
conhecimentos introdutórios de técnicas de 
observação com telescópios em montagens 
equatoriais computorizadas, assim como 
familiarizar os interessados com os conceitos 
essenciais e terminologia para a realização de 
observações proficientes. O objetivo final será 
que os participantes consigam planear e executar 
as suas próprias observações astronómicas.

Público em geral 2 a 9 de julho
IA - Instituto de 
Astrofísica e Ciências do 
Espaço

80 € cursos@oal.ul.pt 
Site

Ocupação Científica de Jovens
nas Férias

Esta iniciativa proporciona aos participantes 
uma oportunidade de aproximação, prolongada 
e efetiva, à realidade do trabalho de investigação 
científica e tecnológica.

Estudantes do 
ensino secundário 18 a 22 de julho Faculdade de Farmácia Gratuito

+351 919 479 999 
cmprodrigues@ff.ulisboa.pt 
dbrites@ff.ulisboa.pt 
Site

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

mailto:ceaul%40fc.ul.pt?subject=
curso-ebc16.mozello.com/
mailto:solar%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
mailto:cursos%40oal.ul.pt?subject=
oal.ul.pt/educacao-e-divulgacao/cursos-de-astronomia-e-astrofisica/calendario-2016/
mailto:cursos%40oal.ul.pt?subject=
oal.ul.pt/educacao-e-divulgacao/cursos-de-astronomia-e-astrofisica/calendario-2016/
mailto:cmprodrigues%40ff.ulisboa.pt?subject=
mailto:dbrites%40ff.ulisboa.pt?subject=
www.cienciaviva.pt/cvlaboratorios/index.html#candidaturas
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Cursos  de verão 2016

Curso desCriÇão desTinaTÁrios daTa LoCaL PreÇo mais inFormaÇÕes

ROB9-16 Férias de Verão
Durante uma semana podes entrar em contacto 
com o mundo da engenharia e aprender, entre 
outras coisas, a programar, soldar, modelar e 
imprimir peças em 3D.

Público em geral 4 a 8 de julho Instituto Superior Técnico 
– Taguspark

150 € 
(almoço 
incluído)

+351 214 233 502 
divulgacao-taguspark@tecnico.
ulisboa.pt 
facebook

Ser Cientista

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

Estudantes do 
ensino secundário 18 a 22 de julho Faculdade de Ciências 50 €

+351 217 500 589 
gcic@ciencias.ulisboa.pt 
Site

Lisbon Game Sprint

Lisbon Game Sprint é um curso tecnológico 
de verão que contará com 22 participantes 
de toda a Europa e que terá como objetivo o 
desenvolvimento de um protótipo funcional de 
um videojogo através da metodologia Design 
Sprint da Google Ventures.

Estudantes do 
ensino superior de 
diversas faculdades 
tecnológicas da 
Europa

30 de julho
a 10 de agosto Instituto Superior Técnico Até 45 € anafilipapereiracardoso@gmail.com

3rd DataStorm Summer School
Curso de verão que explora os vários aspetos 
ligados à Big Data como infraestruturas de 
informação ou Big Data nas redes sociais.

Investigadores de 
Big Data 13 a 15 de julho Instituto Superior Técnico Gratuito contact@moimoiportugal.com

Site

Técnico Rugby - Summer Camp 
2016

Férias desportivas para crianças e jovens dos 5 
aos 15 anos que, ao longo de uma semana de 
desporto e atividades, tomam contacto com este 
desporto.

Crianças e jovens 
dos 5 aos 15 anos

20-24 de junho;
27 de junho 
a 1 de julho; 
4 a 8 de julho

Campo do Clube de 
Rugby do Técnico

135 € 
(inclui 3 
refeições)

+351 913 635 367 
tecnico.camp@gmail.com

Site

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

mailto:divulgacao-taguspark%40tecnico.ulisboa.pt?subject=
mailto:divulgacao-taguspark%40tecnico.ulisboa.pt?subject=
www.facebook.com/events/1721375821463617/
mailto:gcic%40ciencias.ulisboa.pt?subject=
ciencias.ulisboa.pt/pt/ser-cientista
mailto:anafilipapereiracardoso%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40moimoiportugal.com?subject=
http://www.ds3.inesc-id.pt/
mailto:tecnico.camp%40gmail.com?subject=
http://www.tecnico-rugby.com/tecnico-rugby-summer-camp-2016
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Cursos  de verão 2016

Curso desCriÇão desTinaTÁrios daTa LoCaL PreÇo mais inFormaÇÕes

Partial Differential Equations — 
Summer School *

This school comprises three lecture courses (in 
English) aimed at 1st- or 2nd-year undergraduate 
students of mathematics, complemented by 
problem sessions.

Estudantes de 
licenciatura 
(undergraduate)

4 a 8 de julho Instituto Superior Técnico
Gratuito, 
mediante 
inscrição

lisbonschool2016@gmail.com 
Site

Lisbon Machine Learning School, 
LxMLS *

The school covers a range of machine learning 
(ML) Topics, from theory to practice, that are 
important in solving natural language processing 
(NLP) problems that arise in the analysis and use 
of Web data.

Estudantes e 
investigadores nas 
áreas de Linguística 
Computacional e 
NLP, Estatística e 
Machine Learning

21 a 28 de julho Instituto Superior Técnico 250 € - 
350 €

lxmls-2016@lx.it.pt 
Site

PlasmaSurf 2016 *

PlasmaSurf is a summer school on plasma 
physics, intense lasers and nuclear fusion, 
taylored for BSc/MSc engineering and physics 
students. It is a great oportunity to get an insight 
into these topics with a view to a future career, 
or to complement your curricular training by 
broadening your knowledge in an exciting area 
of physics. The regular course covers the basics 
of plasma physics, high power lasers and nuclear 
fusion, giving students the opportunity to get 
in touch with a wide range of interesting and 
cutting-edge topics. Who knows, you may find 
here the idea that will become your Master or or 
PhD thesis!
The lectures will be offered in self-contained 
modules, Monday through Friday, including some 
pratical lectures on remote laboratories, data 
analysis and computer science. Late afternoons 
are focused on joint/coaching activities, some 
involving the lecturers too.

Estudantes de 
Engenharias e 
Física

10 a 15 de julho Pousada de Juventude de 
Catalazete (Oeiras) Gratuito

+351 218 417 696 
ipfn@ipfn.ist.utl.pt 
Site

* This course is taught in English

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

mailto:lisbonschool2016%40gmail.com?subject=
www.math.tecnico.ulisboa.pt/~ggranja/Talentos/school2016/index.html
mailto:lxmls-2016%40lx.it.pt?subject=
lxmls.it.pt/2016/
mailto:ipfn%40ipfn.ist.utl.pt?subject=
plasmasurf.tecnico.ulisboa.pt/index.html
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Cursos  de verão 2016

Curso desCriÇão desTinaTÁrios daTa LoCaL PreÇo mais inFormaÇÕes

Gestão da Formação

O curso será desenvolvido numa lógica 
de workshops temáticos, centrados no 
desenvolvimento de competências técnicas, 
alternados com momentos de sistematização 
teórica.

Estudantes e 
profissionais da 
área

4 a 8 de julho Instituto de Educação 100 €
+351 217 943 726 
formacao@ie.ulisboa.pt 
Site

Curso Lidia – blearning

O curso foi concebido no âmbito das atividades 
do projeto LIDIA, um projeto distinguido pela 
FCT, através da Rede TIC e Sociedade. Tem 
como principal objetivo ajudar os profissionais a 
promoverem a literacia digital dos adultos com 
quem trabalham.

Público em geral 1 a 22 de julho Instituto de Educação 100 €
+351 217 943 726 
formacao@ie.ulisboa.pt
Site

STEM II - Escola de Verão em 
Métodos Experimentais / Summer 
Training on Experimental Methods

A Escola de Verão STEM visa a aquisição 
e treino de conhecimentos aplicados sobre 
metodologias experimentais no âmbito do estudo 
da voz, fala, linguagem e comportamento. A 
Escola inclui cursos de nível básico e avançado 
sobre Praat e análise acústica, Eye-tracking, 
Eletroencefalografia e ferramentas para o estudo 
da percepção (E-prime, SuperLab, Look).

Alunos de vários 
ciclos de estudo 
e investigadores 
em áreas da 
linguagem e afins, 
profissionais das 
áreas da educação e 
saúde (educadores, 
professores, 
psicólogos, 
audiólogos, entre 
outros).

5 a 9 Setembro Faculdade de Letras 60€ - 400 € labfon@letras.ulisboa.pt 
Site

EDUCAÇÃO

mailto:formacao%40ie.ulisboa.pt?subject=
www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1902490&_dad=portal&_schema=PORTAL
mailto:formacao%40ie.ulisboa.pt?subject=
docs.google.com/document/d/1DHidnb365OaAg5vRLYKr9I04Sjk5U6-sl9EKNhBR_P0/edit?pref=2&pli=1
mailto:labfon%40letras.ulisboa.pt?subject=
labfon.letras.ulisboa.pt/summerschool/


11

Cursos  de verão 2016

Curso desCriÇão desTinaTÁrios daTa LoCaL PreÇo mais inFormaÇÕes

Curso de Iniciação à Língua Latina 
– Intensivo

A partir da leitura de textos autênticos, este 
pretende dar a conhecer, de forma teórico-prática, 
o funcionamento do sistema da língua latina, 
aplicável a qualquer enunciado. A aquisição de 
conteúdos far-se-á de forma prática, mediante 
exercícios de tradução e análise de texto.

Público em geral 6 de junho
a 5 de julho Faculdade de Letras 80 €

+351 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt 
Pdf

Curso de Iniciação à Língua Latina 
– Extensivo

A partir da leitura de textos autênticos 
(Sententiae, Vulgata, Eutrópio, entre outros), este 
curso de nível elementar pretende dar a conhecer, 
de forma teórico-prática, o funcionamento do 
sistema da língua latina, aplicável a qualquer 
enunciado. Serão privilegiados textos da época 
clássica.

Público em geral 7 de junho
a 14 de julho Faculdade de Letras 50€

+351 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt 
Pdf

HEUREKA – Iniciação ao Grego 
Clássico

Será proposta a análise e tradução de pequenos 
textos (e.g. excertos de fábulas de Esopo, do 
Novo Testamento e de Luciano), seleccionados 
em função das matérias a exercitar em cada 
aula, e acompanhados de introdução, notas e 
vocabulário. Para reforço da aprendizagem, duas 
horas de tutoria serão semanalmente asseguradas 
pela docente (em horário agendado na primeira 
aula, de acordo com a disponibilidade dos 
discentes).

Público em geral 7 de junho
a 14 de julho Faculdade de Letras 50€

+351 217 920 005 
centro.classicos@letras.ulisboa.pt 
Pdf

English Studies Courses

No âmbito dos Estudos Anglísticos, os English 
Studies Courses (ESC) oferecem à comunidade 
académica e ao público geral cursos que abordam 
diversas áreas como a literatura, cultura, 
linguística, tradução, entre outras, através de 
diferentes perspetivas.

Público em geral junho e julho Faculdade de Letras 15 € - 80 € +351 217 920 092 
centro.ang@letras.ulisboa.pt

LÍNGUAS

mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt%20?subject=
www.tmp.letras.ulisboa.pt/images/stories/Documentos/Centros/Classicos/cursos/cursos_16/Lingua.Latina_Intensivo.pdf
mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt%20?subject=
www.tmp.letras.ulisboa.pt/images/stories/Documentos/Centros/Classicos/cursos/cursos_16/Lingua.Latina_Extensivo.pdf
mailto:centro.classicos%40letras.ulisboa.pt%20?subject=
www.tmp.letras.ulisboa.pt/images/stories/Documentos/Centros/Classicos/cursos/cursos_16/Heureka_2016.pdf
mailto:centro.ang%40letras.ulisboa.pt?subject=
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Cursos  de verão 2016

Curso desCriÇão desTinaTÁrios daTa LoCaL PreÇo mais inFormaÇÕes

Curso de Língua e Cultura Italianas 

O Curso de Língua e Cultura Italianas é um curso 
de 40 horas letivas que visa dotar alunos de língua 
nativa não italiana de conhecimentos ao nível A1 
do QECR. O curso compõe-se de duas vertentes 
de aprendizagem: língua e cultura.

Público em geral 27 de junho
a 8 de julho

Instituto Superior de 
Ciências Sociais e 
Políticas

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

Cursos Intensivos de Línguas

Os cursos de línguas estrangeiras têm como base 
a escala de competências definida pelo Quadro 
Europeu Comum de Referência (QECR). Os 
cursos oferecidos são nos seguintes idiomas: 
Alemão Jurídico, Curso de Inglês Jurídico, 
Curso de Preparação para IELTS, Espanhol para 
Negócios, Francês para a área da Saúde, Iniciação 
à Legendagem para Audiovisuais e Técnicas de 
Apresentação Oral em Inglês.

Público em geral 4 a 29 de julho Faculdade de Letras 240 € - 
430 € +351 217 816 152

Cursos de Línguas para Crianças 
e Jovens

Os cursos dirigem-se à faixa etária dos 10 aos 
16 anos, e têm a duração de 30 horas quinzenais. 
Os cursos oferecidos são nos seguintes idiomas: 
Japonês, Francês, Chinês e Alemão.

Crianças e jovens 4 a 29 de julho Faculdade de Letras 180 € - 
320 € +351 217 816 152

PILC - Portuguese Intensive 
Language Course

O curso PILC é um curso de 40 horas letivas 
(excluindo visitas de estudo) que visa dotar 
alunos de língua nativa não Portuguesa de 
conhecimentos ao nível A1 do QECR. O curso 
compõe-se de três vertentes de aprendizagem: 
língua, história e cultura.

Alunos Erasmus+ 
em mobilidade 
Incoming, 
quaisquer alunos 
estrangeiros de 
língua Portuguesa 
não-nativa

29 de agosto
a 9 de setembro

Instituto Superior de 
Ciências Sociais e 
Políticas

275 € +351 213 600 488 
languageschool@iscsp.ulisboa.pt

LÍNGUAS

mailto:languageschool%40iscsp.ulisboa.pt?subject=
mailto:languageschool%40iscsp.ulisboa.pt?subject=


DESCOBRIR A ULISBOA

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 2016 já estão encerradas. 
Todos aqueles que, em 2017, 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/verao16
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Cursos  de verão 2016

www.ulisboa.pt/verao15
www.youtube.com/watch?v=U2aaktx0k_A


Ficha Técnica
Edição
Reitoria da Universidade de Lisboa (ULisboa)

Design e Coordenação Editorial
Departamento de Relações Externas e Internacionais – Núcleo de Comunicação

Data de publicação
junho 2016

A informação disponibilizada nesta publicação pode eventualmente sofrer alterações e não 
dispensa o contacto direto junto da organização de cada iniciativa.
Os interessados devem contactar diretamente a organização de cada atividade a fim de 
conhecer eventuais requisitos de participação.
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