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AMBIENTE

I esCoLA de verão 
eM susTeNTABILIdAde

Este curso via promover a temática da sustentabilidade 
e a sua integração na tomada de decisão no quotidiano; 
Explorar as interligações entre ciência, economia, 
gestão, política e sociedade e promover contacto entre 
especialistas de diferentes quadrantes da sociedade; 
Apresentar exemplos concretos de soluções para 
desafios (nacionais e internacionais) na área da 
sustentabilidade; 
Criar condições para redes de contacto com vista a 
intervenções em prol de uma sociedade sustentável;

data: 19 a 22 de junho
Local: ICS – Instituto de Ciências Sociais
destinatários: 
Estudantes universitários de diferentes áreas científicas;
Quadros técnicos da administração pública; 
Quadros técnicos de empresas e associações 
empresariais; 
Colaboradores de organizações não-governamentais; 
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. CV apresentado.
Preços: 
Inscrições até 22 de maio: 150€ 
Inscrições após 22 de maio: 250€
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt 
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

rIsCo, JusTIÇA e eQuIdAde 
NA TrANsIÇão PArA A 
susTeNTABILIdAde

Este curso visa explorar alguns instrumentos de reflexão 
e análise sobre as dimensões da justiça ambiental, do 
risco e das vulnerabilidades sociais daí decorrentes;
Capacitar os participantes nas questões do risco, da 
justiça ambiental e da equidade social no quotidiano e 
na sua relação com a transição para a sustentabilidade;
Refletir sobre casos práticos a nível nacional, através 
de uma análise de direitos e responsabilidades, 
consequências e desafios, sem esquecer o 
envolvimento e a ação de decisores políticos, cidadãos, 
stakeholders e comunidades envolvidas em geral; 
Alargar perspetivas e potenciar efeitos multiplicadores 
junto dos participantes.

data: 10 a 14 de julho de 2017
Local: ICS – Instituto de Ciências Sociais (Sala 2)
destinatários: Professores; membros da administração 
pública; membros de organizações não-
governamentais; membros de associações empresariais 
e sectoriais; Investigadores; Estudantes; Interessados 
em geral.
Pré-requisitos: Licenciatura em qualquer área científica
Preços: 
Inscrições até 30 de maio: 75€ 
Inscrições após 30 de maio:100€
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt 
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

TerrITÓrIos INForMAIs: 
dIreITos, LeGITIMIdAde e 
CIdAdANIA
Este curso visa promover a compreensão das 
estruturas de decisão, dos papéis dos técnicos e 
decisores perante os desafios da gestão urbanística, 
contrastando perspetivas e partilhando experiências; 
reforçar competências de análise crítica, desconstrução 
de problemáticas complexas e de compreensão dos 
processos de negociação e decisão no âmbito da 
gestão urbanística e do planeamento.

data: 18 a 21 de setembro de 2017
Local: ICS – Instituto de Ciências Sociais (Sala 
Polivalente)
destinatários: 
Investigadores e alunos de estudos avançados em 
Arquitetura, Urbanismo, Geografia, Ciências Sociais e 
Ciências Políticas;
Profissionais, técnicos municipais e técnicos da 
administração regional relacionados com planeamento 
urbano;
Membros de associações não-governamentais 
Pré-requisitos: Licenciatura 
Preços: 75€
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt 
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/sustentabilidade.pdf
http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35200000006&ln=p&mm=4&mnid=3&ctmid=5
http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/territorios.pdf
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ARTE E HISTÓRIA

FAZer eTNoGrAFIA: 
TeCeNdo o FIo eNTre A PrÁTICA 
MeTodoLÓGICA e A esCrITA

Este curso tem como objetivo aprofundar 
conhecimentos sobre escrita etnográfica, uma prática 
que fundamenta os trabalhos antropológicos, mas cada 
vez mais utilizada em outros domínios das ciências 
sociais e humanidades. Aprofundar e experimentar o 
exercício da etnografia.

data: 10 a 14 de julho de 2017
Local: ICS – Instituto de Ciências Sociais (Sala 3)
destinatários: 
Estudantes de pós-graduação, no início do curso ou a 
escrever as suas teses de mestrado ou doutoramento 
em antropologia;
Investigadores nas demais áreas de Ciências Sociais e 
Humanas; 
Profissionais de áreas diversas, como a Comunicação 
Social, Educação, entre outras.
Pré-requisitos: Licenciados em áreas das Ciências 
Sociais ou Humanidades.
Preço: 90€
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt 
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

PersPeTIvAs ANTroPoLÓGICAs 
CoNTeMPorÂNeAs soBre os 
ÍNdIos No BrAsIL

O curso tem como tema principal o debate sobre o 
conhecimento e a vivência da terra sob perspetivas 
ameríndias. Abordaremos a revitalização das discussões 
sobre animismo na antropologia (com tópicos 
comparativos), o multinaturalismo, o papel da visão para 
o conhecimento, a posse da terra em sentidos múltiplos 
e o papel específico dos deslocamentos no espaço 
para uma compreensão integrada da cultura, da história 
e da política dos índios no Brasil contemporâneo.

data: 26 de Junho a 12 Julho de 2017
Local: ICS – Instituto de Ciências Sociais (Sala 2) e 
Museu Nacional de Etnologia
destinatários: 
Alunos no último ano da licenciatura em antropologia 
ou áreas afins;
Alunos de cursos de mestrado ou doutoramento em 
antropologia ou áreas afins; 
Profissionais ligados às áreas da cultura e da 
museologia.
Pré-requisitos: 
Conclusão 2º ano de licenciatura em antropologia;
Frequência de mestrado em antropologia;
Licenciatura concluída em antropologia ou áreas afins;
Profissionais ligados às áreas da cultura e da 
museologia.
Preço: 80€
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt 
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

o esTudo dA PoLÍTICA eM 
ÁFrICA: MéTodos, oBJeTos 
e TeMAs de INvesTIGAÇão

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; desenvolver conhecimentos 
e competências ao nível da conceção e do 
desenvolvimento de um projeto de investigação.

data: 3 a 7 de julho
Local: ICS – Instituto de Ciências Sociais (Sala 3 – dias 
3 e 4 de julho) e ISCTE-IUL – Instituto Universitário de 
Lisboa (sala C506, Edifício II – dias 5, 6 e 7 de julho)
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: Licenciatura ou frequência de 
licenciatura em ciências sociais. 
observações: No âmbito da inscrição, solicita-se o 
envio de um resumo da área de interesse ou do projeto 
de investigação em curso (resumo entre 200 e 300 
palavras) para edalinas@gmail.com e Ana.Lucia.Sa@
iscte.pt.
Preço: 100€
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt 
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/etnografia.pdf
http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/indios.pdf
http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/africa.pdf
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FoToGrAFIA:
ArQuIvo, TeorIA, hIsTÓrIA

O curso visa explorar caminhos teóricos e perspetivas 
críticas e oferecer a possibilidade de contacto direto 
com o objeto-fotografia, com o arquivo, com a 
experiência material e histórica do mais dominante 
documento visual da contemporaneidade.

data: 18 a 22 de setembro
Local: ICS – Instituto de Ciências Sociais (Sala 
Polivalente)
destinatários: Estudantes universitários de vários 
níveis, académicos, arquivistas, profissionais de 
museus, jornalistas, professores do ensino secundário, 
realizadores, fotógrafos, artistas.
Pré-requisitos: Sem requisitos específicos.
Preço: 100€
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

ATeLIers PArA CrIANÇAs – uM 
verão NAs BeLAs-ArTes

Estes ateliers visam inspirar a criatividade na vida das 
crianças. O programa tem como objetivo cultivar um 
ambiente onde os jovens participantes, possam iniciar 
uma jornada criativa que os acompanhe ao longo do 
seu crescimento. As atividades estão adequadas à 
mente criativa dos pequenos artistas e preparadas para 
os levar numa viagem ao mundo divertido, histórico e 
curioso da arte e dos seus componentes.

data: 3 de julho a 21 de julho
Local: Faculdade de Belas-Artes
destinatários: Crianças entre os 7 e os 10 anos
Preço: 100€
Contactos: (+351) 213 252 173 
b.bento@belasartes.ulisboa.pt
comunicacao@belasartes.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

LATIM exTeNsIvo

O curso tem como objetivos: conhecer expressões 
latinas usadas no quotidiano e no exercício do Direito; 
conhecer as estruturas básicas da gramática da 
língua latina; conhecer a flexão dos nomes, adjetivos 
e pronomes em latim; conhecer a conjugação verbal; 
conhecer o vocabulário básico; estabelecer relações 
lexicais entre o latim e o português; leitura de textos 
autênticos de dificuldade baixa e média em prosa e 
poéticos.

Inscrições: Até 2 de junho

data: 5 de junho a 12 de julho
destinatários: O curso está aberto a inscrições para 
toda a comunidade da ULisboa, bem como a docentes 
e a alunos pré-universitários de todas as áreas do 
ensino secundário.
Preço: 40€
Contactos: centro.classicos@letras.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

ARTE E HISTÓRIA

http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/fotografia.pdf
http://www.belasartes.ulisboa.pt/atelierscriancas/
http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/images/stories/Documentos/Centros/Classicos/cursos/cursos_17/Latim/Latim_Extensivo.pdf
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INTroduÇão à PrÁTICA dA FALA 
e dA esCrITA do LATIM

O curso tem como objetivos: consolidar o conhecimento 
das declinações, das conjugações e da sintaxe da 
língua latina; aprender e consolidar a pronúncia 
restaurada; aprender e consolidar vocabulário latino 
relacionado com objetos comuns e com situações do 
quotidiano; aprender expressões coloquiais em latim.

Inscrições: Até 2 de junho
data: 5 de junho a 17 de julho
destinatários: O curso está aberto a inscrições para 
toda a comunidade da ULisboa e de fora da ULisboa, 
bem como a alunos pré-universitários e a docentes de 
qualquer área de ensino. É recomendado o estudo de 
pelo menos três semestres de latim.
Preço: 50€
Contactos: centro.classicos@letras.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

à desCoBerTA do GreGo 
CLÁssICo

O curso tem como objetivos: 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.

Inscrições: Até 2 de junho
data: 5 de junho a 15 de julho
destinatários: O curso está aberto a inscrições para 
toda a comunidade da ULisboa e de fora da ULisboa, 
bem como a alunos pré-universitários e docentes do 
Ensino Básico (2º e 3º ciclo) e do Ensino Secundário, 
nomeadamente das disciplinas de Iniciação à 
Cultura e às Línguas Clássicas, Português, Literatura 
Portuguesa, Ciências Naturais, Grego. Não é necessário 
o conhecimento do Grego.
Preço: 40€
Contactos: centro.classicos@letras.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

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 à autora do 
Renascimento; designadamente: 
— que reconheçam características das diversas 
tipologias alfabética uncial e minúscula, bem como 
de convenções gráficas como abreviaturas, ligaturas e 
nomima sacra;
 — que valorizem aspetos de fonologia histórica da 
língua grega na leitura como fatores que potenciam 
erros de cópia; 
— que proponham soluções para os problemas 
(confusões entre abreviaturas, erros de cópia) que estes 
elementos colocam à leitura paleográfica, através da 
transliteração. 

Inscrições: Até 23 de junho
data: 26 de junho a 7 de julho
destinatários: O curso está aberto a inscrições 
para toda a comunidade da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, bem como a docentes e a 
outros interessados das áreas de ensino dos Estudos 
Clássicos, Tradução, Humanidades. 
Pré-requisitos: O conhecimento de grego antigo é 
indispensável.
Preço: 50€
Contactos: centro.classicos@letras.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

ARTE E HISTÓRIA

http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/images/stories/Documentos/Centros/Classicos/cursos/cursos_17/Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_fala/Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_pr%C3%A1tica_da_fala_e_da_escrita_do_Latim.pdf
http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/images/stories/Documentos/Centros/Classicos/cursos/cursos_17/%C3%80_descoberta_do_Grego_Cl%C3%A1ssico/%C3%80_descoberta_do_Grego_Cl%C3%A1ssico.pdf
http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/images/stories/Documentos/Centros/Classicos/cursos/cursos_17/Paleografia_Grega/Paleografia_Grega.pdf


7

CURSOS DE VERÃO | 2017

ÍNDICE

oFICINA de LITerACIA vIsuAL: 
ANÁLIse de NArrATIvAs ATrAvés 
dA IMAGeM CINeMAToGrÁFICA

Este curso visa melhorar a capacidade dos participantes 
de "ler" e compreender imagens, em particular imagens 
paradas de filmes, introduzindo-os à literacia visual, à 
leitura cerrada dessas imagens e também à escrita livre, 
e à escrita reflexiva/criativa sobre elas. O curso terá 
uma vertente teórica e outra prática, de exercício destas 
técnicas, e estímulo à capacidade de ver além do que é 
visualmente apresentado e de interação suscitadora de 
interpretações diversas de uma mesma imagem.
Serão explorados relacionamentos entre pacientes 
e cuidadores (incluindo profissionais de saúde), úteis 
na construção de possíveis parcerias terapêuticas em 
cenários de saúde modernos. 

Inscrições: até 31 de maio
data: 7 a 9 de junho
Preço: 40€ (Público em geral); 20€ (Docentes e 
funcionários da Faculdade de Letras); 15€ (Estudantes)
Contactos: centro.ang@letras.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

MedIevALIsMo: A IdAde MédIA 
No MuNdo ModerNo

Recorrendo ao conceito de Medievalismo, este curso 
visa promover a reflexão sobre a apropriação da Idade 
Média na modernidade, desde o século XIX até aos dias 
de hoje. Pretende-se, assim, perceber como a Idade 
Média é utilizada, interpretada e entendida pelo público, 
nas mais variadas formas em que ela é representada.

Inscrições: até 12 de junho
data: 19 a 27 de junho
Preço: 40€ (Público em geral); 20€ (Docentes e 
funcionários da Faculdade de Letras); 15€ (Estudantes)
Contactos: centro.ang@letras.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

ARTE E HISTÓRIA

http://www.letras.ulisboa.pt/images/noticias/esc45.jpg
http://ulices.org/eventos/esc46-medievalismo-a-idade-media-no-mundo-moderno.html
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roB 9-16

Durante uma semana, o Instituto superior técnico – 
Taguspark oferece a oportunidade de contactar com o 
mundo da engenharia e aprender, entre outras coisas, a 
programar, soldar, modelar e imprimir peças em 3D. 

data: 
26 a 30 de junho – para alunos de 2.º e 3.º ciclos;
10 a 14 de julho – para alunos do ensino secundário.
Local: Técnico – Campus Taguspark
destinatários: 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário
Preço: 150€
Contactos: nag-taguspark@tecnico.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

PLAsMAsurF

PlasmaSurf is a summer school on plasma physics, 
intense lasers and nuclear fusion, tailored for BSc/MSc 
engineering and physics students. It is a great opportunity 
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 and forefront 
area of physics.

data: 2 a 8 de julho
Localização: Instituto Superior Técnico
destinatários: Estudantes de Engenharia e Física
Pré-requisitos: Conhecimentos na área;
Pequeno texto (máximo de 250 caracteres – incluindo 
espaços) que descreva, de forma objetiva, o curso/ação 
de formação
Preço: 60€
Contactos: plasmasurf@tecnico.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

LxMLs 2017

data: 20 a 27 de julho
Local: Instituto Superior Técnico
destinatários: Investigadores e estudantes das 
áreas de Processamento de Linguagem e Linguística 
Computacional
Pré-requisitos: Conhecimentos básicos nas áreas de 
programação e probabilidades;
- Pequeno texto (máximo de 250 caracteres – incluindo 
espaços) que descreva, de forma objetiva, o curso/ação 
de formação
Preço: 250€ para estudantes; 300€ para investigadores 
e professores da ULisboa; 350€ para público geral
Contactos: lxmls-2017@lx.it.pt

Para saber mais clique aqui

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

https://tecnico.ulisboa.pt/pt/eventos/rob-9-16-ferias-de-verao/
http://plasmasurf.tecnico.ulisboa.pt/
http://lxmls.it.pt/2017/
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ser CIeNTIsTA

"Ser Cientista" é um programa que tem por objetivo 
proporcionar aos alunos do ensino secundário uma 
aproximação à realidade da investigação científica 
pela integração temporária nas rotinas de trabalho de 
diferentes áreas científicas de Ciências.
Ao longo de uma semana os participantes poderão 
realizar, por si próprios, um projeto científico 
acompanhados pelos docentes e investigadores da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

data: 24 a 28 de julho
Local: Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa
destinatários: Este programa é dirigido a alunos que 
frequentem, no presente ano letivo, o 10º, 11º ou 12º ano 
de escolaridade.
Preço: 50€
Contactos: aci@ciencias.ulisboa.pt
(+351) 217 500 588 | (+351) 217 500 589

Para saber mais clique aqui

CoMPArATIve QuALITATIve 
ANALysIs (QCA)

Introduction to Comparative Qualitative Analysis (QCA) 
Methods, in their different variants (crispy set, multi 
value and fuzzy set). Additional introduction to fs/QCA R 
software

data: 19 a 21 de junho de 2017
Local: Instituto de Ciências Sociais (Sala 2)
Público-alvo: Researchers, practitioners and academics 
interested on studying casual inference for small 
number of cases.
Pré-requisitos: Sem requisitos
Preço: 100€
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

https://ciencias.ulisboa.pt/node/4086
http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/qca.pdf
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Ix esCoLA de verão eM 
MéTodos AvANÇAdos 
de ANÁLIse de dAdos

data: 27 de junho a 27 de julho
Local:  Instituto de Ciências Sociais
destinatários: Interessados em iniciar-se na abordagem 
quantitativa (ou recuperar conhecimentos esquecidos), 
Investigadores com formação qualitativa que queiram 
complementar o seu trabalho com análise quantitativa.
Pré-requisitos:
Curso I - Introdução à Análise Quantitativa (com R) 
Sem requisitos específicos 
Curso II - Análise Multivariada (com R) 
Conhecimentos básicos: bases de dados, análise 
descritiva de dados, análise multivariada de dados 
Conhecimentos intermédios: métodos de investigação, 
desenho de investigação 
Curso III - Aplicações de Big Data para a investigação 
em Ciências Sociais 
Análise de regressão e conhecimentos básicos de R 
Curso IV - Análise Multinível no HLM e no SPSS 
Análise factorial e análise de regressão 
Curso V - Survey Methodology 
None required – some previous experience of 
quantitative analysis useful.
Preço: 
Até 15 de Maio: 125€ (por curso); 100€ (por curso em 
inscrição simultânea em 2 ou mais cursos)
Após 15 de Maio: 150€ (por curso), 125€ (por curso e 
inscrição simultânea em 2 ou mais cursos).
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

FerrAMeNTAs dIGITAIs PArA 
A INvesTIGAÇão NAs CIêNCIAs 
soCIAIs
O objetivo desta Escola de Verão é explorar as 
potencialidades do uso de ferramentas digitais na 
investigação em Ciências Sociais, incentivando os 
participantes a atualizarem os seus conhecimentos 
sobre estas temáticas e a refletirem sobre possíveis 
aplicações para os seus projetos de investigação. 
Durante uma semana os participantes irão ter 
a oportunidade de entrar em contacto com as 
funcionalidades de alguns programas especializados 
para a recolha e análise de dados numa investigação 
científica, mas também de explorar as potencialidades 
das ferramentas digitais na organização, estruturação e 
divulgação de trabalhos de investigação.
Este curso é organizado em colaboração com o IGOT - 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 
Universidade de Lisboa. 

data: 4 a 8 de setembro
Local: ICS – Instituto de Ciências Sociais (Sala 2)
destinatários: Estudantes de doutoramento, 
investigadores em início de carreira, divulgadores 
de ciência e outros profissionais técnico-científicos. 
Profissionais de áreas diversas, como a Comunicação 
Social, Educação, entre outras.
Pré-requisitos: Licenciatura em qualquer área científica.
Preços e Inscrição: Inscrição por módulo (limite de 5 
inscrições avulsas por módulo): 50 € 
Todos os módulos até 15 de agosto: 150 € 
Todos os módulos após 15 de agosto: 200 €
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
(+351) 21 780 4763 | (+351) 21 780 4764

Para saber mais clique aqui

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/avancados.pdf
http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/digitais.pdf
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EDUCAÇÃO

APÓs As revoLTAs:
MédIo orIeNTe e NorTe de 
ÁFrICA eNTre CoNTINuIdAde e 
MudANÇA

Este curso visa fornecer instrumentos para um 
conhecimento atualizado da Região MONA e 
proporcionar instrumentos para compreender os 
desafios contemporâneos do ponto de vista dos 
próprios atores da Região.

Inscrições: até 15 de maio
data: A anunciar brevemente
Local: A anunciar brevemente
destinatários: Estudantes da ULisboa e outras 
universidades nacionais, investigadores, eventuais 
estudantes internacionais, jornalistas e outros 
profissionais interessados
Pré-requisitos: Licenciatura
Preço:
Inscrição até 30 de abril 100 € 
Inscrições após 30 de abril: 130 € 
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

Cursos oNLINe eM 
PLATAForMAs GrATuITAs: 
PLANeAMeNTo e CoNCessão

O curso tem como objetivos: desenvolver competências 
de análise do potencial pedagógico Sistemas de Gestão 
da Aprendizagem e do seu impacto nos processos de 
ensino e de aprendizagem; desenvolver competências 
de planificação e criação de cursos em modalidades 
a distância e mistas, tirando partido de Sistemas 
de Gestão da Aprendizagem flexíveis, gratuitos e 
modulares; desenvolver competências técnico-
pedagógicas para a conceção e desenvolvimento de 
atividades e recursos pedagógicos integráveis em 
Sistemas de Gestão da Aprendizagem.

Inscrições: até 12 de junho
data: 22 de junho a 20 de julho
destinatários: Profissionais da área da educação e 
formação que pretendam desenvolver competências 
no uso de Sistemas de Gestão da Aprendizagem.
Profissionais interessados em desenvolver ou integrar 
na sua organização cursos online, nomeadamente 
gestores, coordenadores, formadores e professores de 
todos os níveis e áreas de ensino.
Preços: 160€
Contactos: formacao@ie.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

AvALIAÇão dA ForMAÇão 
ProFIssIoNAL CoNTÍNuA

O curso tem como objetivos: desenvolver 
conhecimentos sobre os princípios e fundamentos que 
presidem à criação de sistemas integrados de avaliação 
da formação profissional, numa perspetiva de melhoria 
continua; desenvolver métodos e técnicas para a 
elaboração de instrumentos de recolha de dados com o 
objetivo de avaliar a formação profissional; desenvolver 
competências de tratamento e análise de dados com 
vista à produção de relatórios de avaliação da formação 
profissional.

Inscrições: até 12 de junho
data: 26 de junho a 30 de junho
destinatários: Profissionais da área da educação e 
formação que pretendam desenvolver competências 
na área da avaliação da formação profissional contínua 
Profissionais da área da educação e formação que 
pretendam desenvolver competências na área da 
avaliação da formação profissional contínua
Preços: 100€
Contactos: formacao@ie.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35200000003&ln=p&mm=4&mnid=3&ctmid=5
http://www.ie.ulisboa.pt/formacao/cursos-verao-2017/
http://www.ie.ulisboa.pt/formacao/cursos-verao-2017/
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orGANIZAÇão dA ForMAÇão: 
INsTruMeNTos e BoAs PrÁTICAs 
No sIsTeMA NACIoNAL de 
eNTIdAdes ForMAdorAs 
CerTIFICAdAs

O curso tem como objetivos: desenvolver competências 
para a construção e organização de dossiers 
técnico pedagógicos, de acordo com os critérios de 
qualidade legais e pedagógicos exigidos às entidades 
formadoras certificadas; desenvolver competências 
para implementar soluções que promovam a eficácia 
de recolha de dados, através da elaboração de 
instrumentos suscetíveis de instrumentalizar via 
Internet; desenvolver competências para efetuar, gerir 
e monitorizar o registo das ações de formação no 
Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e 
Formativa (SIGO).

Inscrições: até 5 de junho
data: 20 de junho a 18 de julho
destinatários: Profissionais da área da educação e 
formação que pretendam desenvolver competências 
na área dos instrumentos e práticas de formação. 
Profissionais interessados em melhorar o processo de 
organização da formação, nomeadamente gestores, 
coordenadores, formadores e funcionários que exerçam 
funções no âmbito de entidades com estruturas 
formativas certificadas
Preços: 160€
Contactos: formacao@ie.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

uTILIZAÇão de soFTwAre 
ABerTo de APoIo à ANÁLIse
de dAdos QuALITATIvos

O curso tem como objetivos: desenvolver competências 
de utilização de ferramentas específicas, gratuitas e 
abertas para análise de dados qualitativos, tais como 
transcrições de entrevistas, anotações de campo, 
artigos científicos, artigos de opinião, etc; desenvolver 
competências técnicas de organização e análise de 
dados qualitativos, recorrendo à criação de árvores 
de categorias para sistematização e apresentação 
de resultados; desenvolver competências de análise, 
interpretação e apresentação de dados qualitativos 
com recurso a medidas de estatística descritiva.

Inscrições: até 3 de julho
data: 24 de julho a 28 de julho
destinatários: Profissionais que pretendam desenvolver 
e/ou aprofundar competências de análise de dados 
qualitativos com recurso a software aberto e gratuito 
especificamente concebido para esse fim
Preços: 100€
Contactos: formacao@ie.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

EDUCAÇÃO

http://www.ie.ulisboa.pt/formacao/cursos-verao-2017/
http://www.ie.ulisboa.pt/formacao/cursos-verao-2017/
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SOCIEDADE

reseArCh oN CorruPTIoN ANd 
CorruPTIoN CoNTroL ANALysIs 
(CorAN)

Several research methods can be used on Corruption 
and Corruption Control Analysis. The choice of method 
is largely contingent on the type of research question, 
the theoretical angle adopted, and other practical as 
well as ethical considerations. 
The purpose of this course is to prepare students 
to identify, understand and apply a variety of 
methodological tools conducive to research in the field 
of corruption studies. 
By advancing students knowledge on these different 
methodological approaches we can help them gain 
a much more nuanced understanding of how such 
a complex normative issue, with social, economic, 
cultural, institutional and political implications can be 
studied.

data: 25 a 29 de setembro
Local: Instituto de Ciências Sociais
Público-alvo: Master, doctoral and postdoctoral 
students, law enforcement officials, journalists and NGO 
activists working in the field of anti-corruption
Pré-requisitos: Advanced knowledge of English (written 
and spoken). First degree in social sciences. Basic 
computer skills.
Preço: Inscrições até / Registration fee until 30/06/17: 
400€ 
Inscrições após / Registration fee after 30/06/17: 500€ 
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt 
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui 

INTerNATIoNAL suMMer 
sChooL | CoNCePTs ANd TooLs 
To eNGAGe IN KNowLedGe 
Co-ProduCTIoN ANd PuBLIC 
PArTICIPATIoN

Improve the understanding of the challenges related to 
stakeholder involvement in knowledge co-production 
and public participation processes 
Deliver a generic frame for planning and facilitating 
sound processes 
Teach innovative, participatory methods and tools useful 
for addressing complex issues in diverse, multi-level 
stakeholder settings 
Develop reflexive capacities for continuous process 
improvement 
Improve skills for transdisciplinary research and 
intervention

data: 19 a 23 de junho
Local: Lisbon School of Economics & Management
Público-alvo: People interested in developing and 
improving skills and knowledge of participatory meth-
ods to engage in knowledge co-production and public 
participation.
Preço: 800€ for professionals & 500€ for students. All 
payments are to be settled by 12th June 2017. Partici-
pants are responsible for arranging their travelling, lodg-
ing and meals.
Contactos: summerschool@socius.iseg.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

eNveLheCIMeNTo, soCIedAde e 
PoLÍTICAs PúBLICAs

O curso tem como objetivo profundar conhecimentos 
sobre os processos de envelhecimento na sociedade 
portuguesa e sobre os desafios que colocam às 
políticas públicas.

data: 24 a 28 de julho
Local: Instituto de Ciências Sociais (Sala 2)
destinatários: Estudantes, técnicos de ação social, 
técnicos de planeamento, agentes de desenvolvimento 
local e dirigentes de associações.
Pré-requisitos: Licenciatura
Preços: 150€
Contactos: escolas.verao@ics.ulisboa.pt
(+351) 217 804 763 | (+351) 217 804 764

Para saber mais clique aqui

http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/coran.pdf
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/publico/units/events.do?method=viewEvent&unitID=102&announcementId=1402555&contentContextPath_PATH=/instituicao/ISEG/pagina-inicial&_request_checksum_=34fefea8929da83a04b832ac326d8e1b515bf03d
http://www.ics.ul.pt/instituto/assets/envelhecimento.pdf
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QuesTões CeNTrAIs
de éTICA APLICAdA

O curso incide em várias questões de ética aplicada 
de grande interesse público: o aborto e a eutanásia, 
os direitos dos animais e a proteção ambiental, a 
justiça na guerra. As conexões interessantes, por vezes 
surpreendentes, que estas questões mantêm entre 
si tornar-se-ão claras ao longo do curso. Todos os 
problemas éticos serão discutidos filosoficamente, 
isto é, através de uma análise sóbria dos argumentos 
favoráveis a diversas perspetivas opostas.

data: 19 de junho a 11 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Pré-requisitos: Frequência do ensino superior em 
qualquer área científica
Preço: 100€ (Público em geral); 75€ (Antigos alunos e 
membros/funcionários da Faculdade de Letras); 60€ 
(Estudantes)
Contactos: cli@letras.ulisboa.pt | (+351) 217 816 152

Para saber mais clique aqui

dIreITo FIsCAL INTerNACIoNAL 
e euroPeu

Este curso organizado pelo IDEFF/CIDEEFF procura 
abordar a coordenação fiscal internacional e euro-
peia, nomeadamente: o pacote ATA, os instrumentos 
multilaterais da OCDE, coordenação vs competição e 
desenvolvimentos recentes em ajudas estatais. O GREIT 
Lisbon Summer Course fomenta o debate entre todos 
os participantes e oradores oriundos de diferentes paí-
ses e tradições jurídicas, permitindo a análise dos temas 
em discussão sob diferentes perspetivas.

data: 19 a 23 de junho 
Local: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
Contactos: ideff@fd.ulisboa.pt | (+351) 217 962 198

Para saber mais clique aqui

IseG suMMer sChooL 2017

• Technological Revolution and their socio-economic 
implications
• Whiter economics? Critical reflections on 
microeconomics and macroeconomics
• Policy school: applying behavioral economics in a 
policy context

data: 4 a 12 Julho de 2017
Local: Lisbon School of Economics & Management
Contactos: summerschool@socius.iseg.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

SOCIEDADE

http://cful.letras.ulisboa.pt/events/curso-de-verao-questoes-centrais-de-etica-aplicada/
http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=26&aID=810
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/publico/units/events.do?method=viewEvent&unitID=102&announcementId=1366713&contentContextPath_PATH=/instituicao/ISEG/pagina-inicial&_request_checksum_=f96c8ccdb0f8305601f551a214d8354137c24c4b
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INTerNATIoNAL suMMer 
sChooL | MoNey ANd FINANTIAL 
ArTIsANshIP For A dIsTrIBuTed 
eCoNoMy

The aim of this course is to introduce the debate 
around contemporary financial artisanship and the 
technological contributions to the rise of new currencies 
after the 2008 financial crisis. Rooted in Economic 
Sociology and in the Social Studies of Finance, the 
course will provide an account of the history of money, 
and of sociocultural aspects of money and markets, 
based on social theories and current debates (part 
1). It will then focus on contemporary challenges to 
mainstream, centralized and intermediated economy 
through the discussion of monetary and financial 
alternatives, namely: monetary pluralism, from mutual 
credit systems to complementary currencies (part 2); 
politicization and financial activism in the post-Occupy 
scene (part 3); cryptocurrencies and the uses of peer-
to-peer network technology (such as the blockchain) 
as vehicles for alternative decentralised monies (part 
4); emergent social governance and economic models 
based on the blockchain (part 5). The summer course 
will also include an international seminar presenting the 
results of the first year of the research project Finance 
beyond Fact and Fiction: Financial Transformations 
in Post-2008 Europe, hosted by SOCIUS-ISEG and 
funded by the Portuguese Foundation for Science and 
Technology (FCT).

registration deadline: 15 th May 
data: 26 a 30 Junho 2017
Local: Lisbon School of Economics & Management
Público-alvo: This summer school is directed to anyone 

interested in contemporary financial transformations in 
the aftermath of the 2008 global financial crisis. 
The course's program covers mainstream economy, 
monies, finance and local or high tech alternatives. 
We thus welcome people with different scientific 
backgrounds, including economics and technological 
sciences.
Preço: 150€ (professionals); 100€ (students)
Contactos: summerschool@socius.iseg.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

SOCIEDADE

https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/publico/units/events.do?method=viewEvent&unitID=102&announcementId=1406125&contentContextPath_PATH=/instituicao/ISEG/pagina-inicial&_request_checksum_=f4f735af69244c8212d0893f0a62b2682e2e6c07
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LÍNGUAS

FrANCês PArA ProFIssIoNAIs de 
sAúde

Este curso, totalmente à distância, visa 
preferencialmente estudantes, profissionais da 
saúde ou tradutores que desejem desenvolver a sua 
competência de comunicação em francês na sua 
especialidade. Utilizando uma metodologia virada 
para a ação, pretende-se levar o aluno a atingir o 
nível B1.1, de acordo com os descritores do Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas. Este 
curso oferece, a quem se interessa pela área da saúde, 
instrumentos para desenvolver as suas competências 
na língua francesa, tanto a nível da escrita como das 
interações orais. A análise de documentos autênticos 
e de material pedagógico permitirá aos formandos 
uma sensibilização à realidade da língua do país de 
acolhimento e a diversas profissões da área da saúde, 
assim como a aquisição de léxico de especialidade.

data: 5 de junho a 23 de julho
destinatários: Este curso está aberto preferencialmente 
a estudantes e profissionais da área da saúde, traduto-
res e público em geral.
Pré-requisitos: 
requisitos linguísticos: Os participantes deverão 
ter conhecimentos de francês de nível A2, nas várias 
competências, que será comprovado através de um 
teste inicial. 
requisitos técnicos: boa ligação à internet. Utilização 
preferencial do Google Chrome. Computador com 
microfone.
Preços: 320€
Contactos: cli@letras.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

Curso de LÍNGuA e CuLTurA 
ITALIANAs

Para todos aqueles que pretendem aprender a língua 
e a cultura italiana, quer para prosseguimento dos 
estudos ou para entrada no mercado de trabalho.

data: 26 de junho a 7 de julho
Local: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
destinatários: Público em geral mas maior enfoque nos 
alunos de mobilidade que irão para Itália.
Pré-requisitos: Não existem.
Preços: 175€
Contactos: languageschool@iscsp.ulisboa.pt 
(+351) 213 600 488

Para saber mais clique aqui

PorTuGuese INTeNsIve 
LANGuAGe Course (PILC)

Incoming Erasmus students and other foreign post-
graduate students who wish to learn Portuguese in 
order to pursue studies in Portugal and/or Portuguese-
speaking countries.

data: 28 de Agosto a 8 de setembro 
Localização: Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas
Preços: 275€
Contactos: languageschool@iscsp.ulisboa.pt 
(+351) 213 600 488

Para saber mais clique aqui

http://www.letras.ulisboa.pt/images/agenda/frances_saude_junho.pdf
http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1256:curso-de-lingua-e-cultura-italianas--italian-language-course-3-ects&catid=254
http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1653:portuguese-intensive-language-course-pilc-learn-portuguese-with-us-this-summer&catid=157:noticias&Itemid=370
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reLAÇões eNTre LITerATurA, 
ArTes vIsuAIs e ArTes 
PerForMATIvAs No esPAÇo 
PorTuGuês e IBero-AMerICANo

O presente Curso de Formação vincula-se com os 
interesses do projeto DIIA – Diálogos Ibéricos e Ibero-
Americanos, que se dedica ao estudo das produções 
literárias de Portugal, de Espanha e da América 
Latina/Hispânica a partir de um olhar comparatista, 
transnacional e interlinguístico.
Do mesmo modo, o enfoque nas artes performativas 
que esta ação de formação contempla coincide com 
um eixo central da investigação levada a cabo pelo 
grupo História do Teatro e do Espetáculo do Centro de 
Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da ULisboa, a 
saber, o estudo do teatro tanto no seu contexto literário 
como no âmbito mais alargado das artes performativas. 
O estudo destas problemáticas será orientado por uma 
perspetiva comparatista, que permitirá dar a conhecer 
diversos modos de cruzamento entre a literatura e 
as artes visuais e performativas atendendo, por um 
lado, aos contextos culturais e históricos ibéricos e 
ibero-americanos e, por outro lado, à complexidade 
dos referidos sistemas artísticos considerados no seu 
conjunto.

data: 10 a 14 de julho
Local: Faculdade de Letras (Cave B)
destinatários: 
Professores do 2.º ciclo do Ensino Básico - Português e 
Estudos Sociais/História (Grupo 200), Educação Visual e 
Tecnológica (Grupo 240);
Professores do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário – Português (Grupo 300) e Espanhol (Grupo 

350); História (Grupo 400); Artes Visuais (Grupo 600);
Estudantes interessados nas áreas de Literatura, artes 
visuais e artes performativas.
Preços: 
Até 30 de junho de 2017: Público Geral – 40€; 
Estudantes do Ensino Superior e professores 
cooperantes dos Mestrados em Ensino da Faculdade 
de Letras - 20€
Depois de 30 de junho: Público Geral – 50€; Estudantes 
do Ensino Superior e professores cooperantes dos 
Mestrados em Ensino da Faculdade de Letras - 25€
Contactos: diia@letras.ulisboa.pt 
sa.graduad@letras.ulisboa.pt

Para saber mais clique aqui

Curso de verão PArA CrIANÇAs 
JAPoNês e FrANCês

Estes cursos propõem uma abordagem multilingue, 
permitindo aos alunos descobrir novas línguas através 
de atividades comunicativas e dinâmicas, jogos e 
interações diversas em grupos de 8 a 12 alunos. 
Para além das aulas os participantes terão também 
atividades lúdicas. No final cada formando receberá um 
certificado de participação.
Inscrições: até 23 de junho

data: 3 a 14 de julho
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Preço: 
Uma quinzena – 180€
Duas quinzenas – 320€
Contactos: cli@letras.ulisboa.pt | (+351) 217 816 152

Para saber mais clique aqui

Curso de verão PArA CrIANÇAs 
ChINês e ALeMão
Estes cursos propõem uma abordagem multilingue, 
permitindo aos alunos descobrir novas línguas através 
de atividades comunicativas e dinâmicas, jogos e 
interações diversas em grupos de 8 a 12 alunos. 
Para além das aulas, nos dias 14 e 28 de julho os 
participantes terão também atividades lúdicas entre 
as 14h e as 17h. No final cada formando receberá um 
certificado de participação.

Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Contactos: cli@letras.ulisboa.pt | (+351) 217 816 152

Para saber mais clique aqui

LÍNGUAS

http://www.comparatistas.edu.pt/actividades/destaque/relacoes-entre-literatura-artes-visuais-e-artes-performativas-no-espaco-portugues-e-ibero-americano.html
http://www.letras.ulisboa.pt/pt/agenda/cursos-de-verao-para-criancas-japones-e-frances
http://www.letras.ulisboa.pt/pt/agenda/cursos-de-verao-para-criancas-chines-e-alemao
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FérIAs desPorTIvAs 
verão 2017

As Férias Desportivas Verão 2017 têm como objetivo 
proporcionar um programa com atividades divertidas, 
seguras e orientadas por profissionais qualificados e 
experientes.

datas: 
1.ª semana – 26 a 30 de junho
2.ª semana – 3 a 7 de julho
3.ª semana – 10 a 14 de julho
4.ª semana – 17 a 21 de julho
5.º semana – 24 a 28 de julho
Local: Estádio Universitário de Lisboa
destinatários: Crianças dos 6 aos 14 anos
Preços: 
Filhos de estudantes, docentes e funcionários do Ensi-
no Superior – 75€
Utentes e filhos de utentes 2016/17 – 90€
Outros – 110€
Seguro – 0.90€
Contactos: geral@estadio.ulisboa.pt 
(+351) 210 493 420 | (+351) 210 493 421

Para saber mais clique aqui

verão ATIvo 2017

Este curso tem como público-alvo todos aqueles que 
querem fazer apenas uma atividade no verão e não pre-
tendem pagar anualmente. Inclui o acesso ao ginásio 
do Complexo de Piscinas com apoio de um técnico. Se 
o número de inscritos se justificar serão definidas aulas 
de grupo.

Inscrições: Secretaria do Complexo de Piscinas
data: 1 de agosto a 9 de setembro
Local: Sala de Exercício no Complexo de Piscinas
Preços por semana: Utentes: 8,50€
Não Utentes: 10,00€ (+0,90€ de seguro desportivo)
Contactos: geral@estadio.ulisboa.pt | (+351) 210 493 420

Para saber mais clique aqui

DESPORTO E LAZER

http://www.estadio.ulisboa.pt/gca/?id=285
http://www.estadio.ulisboa.pt


DESCOBRIR A ULISBOA
Esta iniciativa oferece diferentes programas, em vá-
rias Escolas da ULisboa, com muitas atividades de 
caráter científico, lúdico e desportivo. Todos os anos, 
durante duas semanas, estudantes do ensino secun-
dário podem conhecer e experimentar o ritmo e o es-
pírito da vida académica.

www.ulisboa.pt/verao17
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www.ulisboa.pt/verao15
https://www.youtube.com/watch?v=0ehqBJ4p1X4
https://www.youtube.com/watch?v=U2aaktx0k_A
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