
O programa da UPA é variado e cheio de oportunidades para conhecer a UMinho 
por dentro.
 
Serão oferecidas quatro tipologias de atividades: 
- percursos multidisciplinares, sobre as grandes questões do nosso tempo, que 
combinam saberes e espaços da Universidade - percursos UMinho;
- atividades específicas de um determinado curso ou laboratório de investigação - 
atividades disciplinares nas seguintes escolas:

· Escola de Arquitetura;
· Escola de Ciências;
· Escola de Direito;
· Escola de Economia e Gestão;
· Escola de Engenharia;
· Escola de Medicina;
· Escola de Psicologia;
· Instituto de Ciências Sociais;
· Instituto de Educação;
· Instituto de Letras e Ciências Humanas.



- divulgação da oferta educativa e serviços disponíveis para os estudantes, em que 
estão representadas todas as Escolas, Institutos, Centros de Investigação e Serviços 
da UMinho - mostra educativa;
- experiências culturais, desportivas e recreativas, que podem acontecer no palco 
da mostra educativa e nos espaços exteriores dos campi universitários - mostra 
cultural, desportiva e empresarial.

Os percursos UMinho e as atividades disciplinares requerem inscrição, individual ou em 
grupo, através do formulário disponível em https://forms.gle/Xk6aKamjzfeaREqM9. 

As restantes são de acesso livre.

https://forms.gle/Xk6aKamjzfeaREqM9


1. perCURSOS UMinho - Escolhe o teu!

Vamos oferecer-te um novo tipo de desafio! Conhecer como as diversas áreas 
de estudo da UMinho podem ajudar a resolver alguns dos problemas mais sérios 
que a humanidade enfrenta. Identificados pelas Nações Unidas como “Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável”, até 2030, todos os países do mundo estão 
empenhados na resolução destes problemas. Ao inscreveres-te nestas atividades 
terás a possibilidade de visitar alguns laboratórios e conhecer como as diferentes 
ciências (naturais, sociais, humanas) e engenharias os estudam e investigam. 

Assim, ao longo de cada percurso, terás a oportunidade de explorar várias ciências 
e áreas de estudo e perceber com qual delas cada Curso de Ensino Superior se 
relaciona. Queremos ajudar-te a fazer uma escolha mais informada e consciente 
para o teu futuro. 

Os percursos têm início às 10:30h e 14:30h, na quinta-feira, dia 2 e, sexta-feira, dia 
3, e têm a duração aproximada de 1h30m. 

Consulta o programa e escolhe o tema que mais te atrai!

• Percurso 1
Alterações climáticas (Campus de Gualtar, Braga)

As alterações climáticas afetam todos os países do mundo, dos mais pobres 
aos mais desenvolvidos. Estas alterações provocam mudanças em muitos dos 
sistemas naturais que fornecem as condições indispensáveis à vida na Terra. É 
assim importante saber como nos podemos adaptar às alterações climáticas. Neste 
percurso vais ficar a saber como este tema é investigado na UMinho por áreas tão 
diversas como a geologia, a enfermagem, a psicologia, a economia, a gestão, a 
educação e outras ciências sociais e humanas.

• Percurso 2
Exclusão social (Campus de Gualtar, Braga) 

Em 2017, 23% da população de Portugal estava em risco de pobreza ou exclusão 
social. A exclusão social consiste num estado em que os indivíduos não são capazes 
de participar ativamente e de forma igualitária na vida económica, social, política, 
e cultural do meio onde estão inseridos. A exclusão social é assim um fenómeno 
multidimensional e neste percurso poderás ver como é estudado na UMinho, a partir 
de diferentes áreas do conhecimento como a enfermagem, educação, psicologia, 
biologia, direito, ciência política, relações internacionais e outras ciências sociais 
e humanas. 

• Percurso 3
Mobilidade e transporte nas cidades (Campus de Azurém, Guimarães)

Mostra de produtos, materiais e processos e soluções inovadoras para a Mobilidade, 
percorrendo os diferentes Centros de Investigação da Escola de Engenharia e 
salientando a ligação inter-engenharias. O objetivo desta atividade prende-se com 



o conhecimento de uma nova forma de mobilidade: limpa, prática, silenciosa, que 
poupa, que não polui. Será possível? E nós, como nos imaginamos nesse mundo? 
Com ou sem condutor? Em que vias? Em que cidades? Estarão as nossas cidades e 
vila preparadas para este futuro? O que são cidades inteligentes? Quem e como se 
monitoriza esta atividade?
Transportes sem prejudicar o meio ambiente e melhorando a qualidade de vida das 
pessoas; é isto que esperamos explicar-te!



2. Atividades disciplinares

ESCOLA DE ARQUITETURA ____________________________________________

Arquitetura, Arte e Design, um percurso pela escola
Cada visitante terá oportunidade de percorrer os espaços da Escola de Arquitetura 
da Universidade do Minho (EAUM), um edifício projetado de raiz para o ensino de 
arquitetura da autoria dos Arq. Fernando Távora e Bernardo Távora. A visita começa 
no Museu da Escola, prosseguindo pelos espaços expositivos do EstúdioUM e 
GinásioUM. O percurso inclui ainda uma mostra de trabalhos dos estudantes de 
MIARQ, LDP e LAV, guiada e conversada pelos próprios diretores dos cursos. 
Os participantes serão sempre acompanhados por estudantes e professores da 
Escola que assegurarão uma visita guiada e devidamente comentada e esclarecerão 
todas as questões sobre a EAUM e a sua oferta formativa.

Destinatários: Estudantes do 9º ao 12º ano
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 16
Duração: 40 minutos
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h30
 2 de maio, quinta-feira, 14h
 2 de maio, quinta-feira, 18h
 3 de maio, sexta-feira, 10h30
 3 de maio, sexta-feira, 14h
 3 de maio, sexta-feira, 18h



ESCOLA DE CIÊNCIAS ________________________________________________

Um futuro na Química e na Bioquímica
Visita às instalações do Departamento de Química. Apresentação dos cursos 
e respetivas saídas profissionais. Contributos da química e da bioquímica para 
melhorar a qualidade de vida e construir um futuro sustentável.

Destinatários: Estudantes do 9º ao 12º ano, encarregados de educação
Local: Dep. Química, Campus de Gualtar, Braga
Vagas por sessão: 16
Horário: 2 de maio, quinta-feira, das 10h às 11h
 2 de maio, quinta-feira, das 11h às 12h
 2 de maio, quinta-feira, das 14h às 15h
 2 de maio, quinta-feira, das 15h às 16h
 3 de maio, sexta-feira, das 14h às 15h
 3 de maio, sexta-feira, das 15h às 16h
 4 de maio, sábado, das 10h às 11h
 4 de maio, sábado, das 11h às 12h

Visita guiada aos laboratórios de Física
Visita às instalações/laboratórios de ensino e investigação do Departamento de 
Física.

Destinatários: Alunos do 9º ao 12º ano, encarregados de educação
Vagas por sessão: mínimo 5 – máximo 15
Local: Dep. Física, Campus de Gualtar, Braga
Data/Horário das sessões: 2 de maio, quinta-feira, das 10h00 às 11h00
 3 de maio, sexta-feira, das 10h00 às 11h00
 4 de maio, sábado, das 10h00 às 11h00

Exposição “Matemática Recreativa”
Descrição: Esta exposição interativa pretende dar a conhecer vários conceitos e 
raciocínios da Matemática de um modo lúdico. A exposição conta com 15 atividades 
diferentes e permite criar um ambiente onde se possa experimentar e discutir 
matemática. As atividades propostas são: O caixeiro viajante; Dominó; O Teorema das 
4 cores; Cubo Soma; Pavimentações; Tangran; Torre de Hanoi; Os sapos amestrados; 
Os puzzles metálicos; A corrida a 20; Semáforo; Hex; cubo+cubo+cubo=cubo; 
polígonos e polígonos; Números triangulares.

Destinatários: Alunos a partir do 8º ano, inclusive
Vagas por sessão: 25
Local: Dep. Matemática, Campus de Gualtar, Braga
Data/Horário das sessões: 2 de maio, quinta-feira, das 10h às 11h
 2 de maio, quinta-feira, das 11h às 12h
 2 de maio, quinta-feira, das 14h30 às 15h30
 2 de maio, quinta-feira, das 15h30 às 16h30
 3 de maio, sexta-feira, das 10h às 11h
 3 de maio, sexta-feira, das 11h às 12h
 3 de maio, sexta-feira, das 14h30 às 15h30
 3 de maio, sexta-feira, das 15h30 às 16h30



Visita guiada ao Laboratório de Biologia Funcional de Plantas - Plantas — uma 
história evolutiva 
Estudo evolutivo dos mecanismos moleculares que controlam o desenvolvimento 
das plantas. Estudantes motivados ou com algumas indecisões ou dúvidas sobre a 
sua escolha futura para as áreas da Biologia ou da Bioquímica serão recebidos em 
laboratórios onde se desenvolve investigação em diferentes temas. 
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 10
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 11h30

Visita guiada ao Laboratório de Biologia Vegetal – Os segredos de uma folha
Conhecer a estrutura e a fisiologia de uma folha de uma planta. Estudo da 
transpiração foliar, observação de estomas e tricomas e extração e separação de 
pigmentos fotossintéticos, como a clorofila. Estudantes do ensino secundário (11º e 
12º anos) especialmente motivados ou com algumas indecisões ou dúvidas sobre a 
sua escolha futura para as áreas da Biologia ou da Bioquímica serão recebidos em 
laboratórios onde se desenvolve investigação em diferentes temas. 
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 10
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira,11h30

Visita guiada ao Laboratório de Genómica - Comunidades microbianas à escala 
genómica
Estudos de biodiversidade e funcionalidade em comunidades microbianas 
recorrendo a tecnologias de última geração. Estudantes do ensino secundário (11º e 
12º anos) especialmente motivados ou com algumas indecisões ou dúvidas sobre a 
sua escolha futura para as áreas da Biologia ou da Bioquímica serão recebidos em 
laboratórios onde se desenvolve investigação em diferentes temas. 
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.



Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 10
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 11h30

Visita guiada ao Laboratório de Biotecnologia Molecular - Extremófilos e suas 
aplicações na indústria
Uma enzima da Antártida para fazer o nosso pão. Estudantes do ensino secundário 
(11º e 12º anos) especialmente motivados ou com algumas indecisões ou dúvidas 
sobre a sua escolha futura para as áreas da Biologia ou da Bioquímica serão 
recebidos em laboratórios onde se desenvolve investigação em diferentes temas. 
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 10
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 11h30

Visita guiada ao Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-sustentabilidade (IBS) 
- Códigos de barras da vida
Identificação de espécies de animais através de sequências de DNA de uma zona 
padronizada do genoma: os códigos de barras de DNA. Estudantes do ensino 
secundário (11º e 12º anos) especialmente motivados ou com algumas indecisões ou 
dúvidas sobre a sua escolha futura para as áreas da Biologia ou da Bioquímica serão 
recebidos em laboratórios onde se desenvolve investigação em diferentes temas. 
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 10
Local: IBS, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 11h30

Visita guiada ao Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-sustentabilidade (IBS) 
- Biomateriais aplicados à biotecnologia
Desenvolvimento de (bio)materiais inspirados na natureza com recurso a fábricas 
celulares. Estudantes do ensino secundário (11º e 12º anos) especialmente motivados 
ou com algumas indecisões ou dúvidas sobre a sua escolha futura para as áreas da 
Biologia ou da Bioquímica serão recebidos em laboratórios onde se desenvolve 



investigação em diferentes temas. 
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos.
Vagas: 10
Local: IBS, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira,10h
 3 de maio, sexta-feira, 11h30

Visita guiada ao Laboratório de Genética Molecular - Dos genes ao ambiente
A inserção de genes na levedura da cerveja para a diminuição do uso de combustíveis 
fósseis. Estudantes do ensino secundário (11º e 12º anos) especialmente motivados 
ou com algumas indecisões ou dúvidas sobre a sua escolha futura para as áreas 
da Biologia ou da Bioquímica serão recebidos em laboratórios onde se desenvolve 
investigação em diferentes temas. 
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 10
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 14h
 3 de maio, sexta-feira, 15h30

Visita guiada ao Laboratório de Microbiologia - Microrganismos & Reciclagem
Dar nova vida aos resíduos. Estudantes do ensino secundário (11º e 12º anos) 
especialmente motivados ou com algumas indecisões ou dúvidas sobre a sua 
escolha futura para as áreas da Biologia ou da Bioquímica serão recebidos em 
laboratórios onde se desenvolve investigação em diferentes temas.
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 10
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 14h
 3 de maio, sexta-feira, 15h30



Visita guiada ao Laboratório de Microbiologia - Perceber a célula através da 
fluorescência
Observação de compartimentos celulares (ex. mitocôndria) de leveduras, através 
da microscopia de fluorescência, para estudantes especialmente motivados ou com 
algumas indecisões ou dúvidas sobre a sua escolha futura para as áreas da Biologia 
ou da Bioquímica serão recebidos em laboratórios onde se desenvolve investigação 
em diferentes temas. 
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 10
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 14h
 3 de maio, sexta-feira, 15h30

Visita guiada ao Laboratório de Biologia Animal - As células animais como 
modelo na investigação de doenças
Células humanas como modelo para estudar processos biológicos e validar novas 
estratégias terapêuticas em doenças como cancro ou Alzheimer para estudantes 
especialmente motivados ou com algumas indecisões ou dúvidas sobre a sua 
escolha futura para as áreas da Biologia ou da Bioquímica serão recebidos em 
laboratórios onde se desenvolve investigação em diferentes temas. 
As visitas proporcionarão: 
1. conhecer investigação atual em Biologia e Bioquímica, contactando diretamente 
com os investigadores nos seus laboratórios; 
2. uma oportunidade para esclarecimento sobre os cursos e saídas profissionais 
nestas áreas.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 10
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 3 de maio, sexta-feira,14h
 3 de maio, sexta-feira,15h30

Uma espécie de Bioblitz - Quantas espécies de árvores conseguimos identificar
O objetivo é encontrar e identificar o maior nº possível de espécies vegetais (árvores) 
no espaço campus universitário. A atividade decorre no campus de Gualtar, sendo 
organizados grupos no momento da atividade, para a procura e reconhecimento 
das diversas espécies vegetais, com base em elementos e orientações que serão 
distribuídos aos participantes.

Destinatários: Estudantes do 9º ao 12º ano
Vagas: mínimo 10 e máximo 20
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 4 de maio, sábado, 10h



Bio-Sustentabilidade — presente e futuro
Dar a conhecer o Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-sustentabilidade (IBS), 
que conta com uma equipa multidisciplinar que procura soluções sustentáveis para 
os desafios da sociedade. Consiste numa apresentação geral inicial, seguida de 
duas atividades em laboratórios diferentes.

Destinatários: Estudantes do 9º ao 12º ano
Vagas: mínimo 10 e máximo 20
Local: Edifício do IBS, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 4 de maio, sábado, 10h

Utilização de produtos naturais em cosmética
O objetivo é obter e utilizar produtos extraídos de plantas, com propriedades de 
interesse em cosmética. A atividade decorre num dos laboratórios do Departamento 
de Biologia, no campus de Gualtar, e os participantes terão oportunidade de 
aprender a obter produtos naturais a partir de fontes vegetais utilizando-os num 
cosmético.

Destinatários: Estudantes dos 11º e 12º anos
Vagas: 16
Local: Dep. Biologia, Campus de Gualtar, Braga
Horário: 4 de maio, sábado, 10h



ESCOLA DE DIREITO _________________________________________________

Estudantes em tribunal
Com a intervenção da AEDUM e ELSA-UMINHO será simulado um julgamento, 
em que os estudantes de Direito da Universidade do Minho assumirão os papéis 
principais. Poderá assistir ao julgamento e, no final, interagir com os personagens e 
compreender como se aprende e aplica o Direito nos cursos da UMinho.

Destinatários: Estudantes do 9º ao 12º ano e público em geral
Local: Escola de Direito, Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 40
Duração: 90 minutos
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 15h00
 3 de maio, sexta-feira, 11h00



ESCOLA DE ECONOMIA E GESTÃO ______________________________________

O que é a Ciência Política? Vem aprender com o NECP da EEG!

Destinatários: Estudantes do ensino secundário (poderão participar também pais e 
encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais)
Vagas: 25
Duração: 45 minutos
Horário: 2 Maio, quinta-feira, 10:00
 3 Maio, sexta-feira, 11:00 

Como funciona uma empresa? Vem aprender com a YME, a empresa júnior da 
EEG!

Destinatários: Estudantes do ensino secundário (poderão participar também pais e 
encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais)
Vagas: 25
Duração: 45 minutos
Horário: 2 Maio, quinta-feira, 11:00
 3 Maio, sexta-feira, 15:00

Como funciona uma empresa? Vem aprender com a ACE, a junior agency da EEG!
 
Destinatários: Estudantes do ensino secundário (poderão participar também pais e 
encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais)
Vagas: 25
Duração: 45 minutos
Horário: 2 Maio, quinta-feira, 15:00
 3 Maio, sexta-feira, 10:00



ESCOLA DE ENGENHARIA _____________________________________________

Mãos na massa (Mestrado Integrado em Engenharia Civil)
A Engenharia civil está presente no nosso dia a dia e praticamente em todos os 
momentos. Recorrendo ao nosso Laboratório Pedagógico, e utilizando pequenos 
desafios desenvolvidos para o efeito, pretende-se demonstrar a importância da 
Engenharia Civil na Sociedade Moderna. Os participantes poderão projetar, construir 
e testar pequenos modelos representativos das mais variadas áreas de atuação de 
um(a) Engenheiro(a) Civil. Haverá oportunidades para interagir e esclarecer duvidas 
com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Vagas: 15
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 15h30
 4 de maio, sábado, 11h30
 4 de maio, sábado, 14h

Jogo da Organização da Produção (Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão 
Industrial)
Mas e se te disséssemos que, neste curso, podes ir desde o chão de fábrica 
até ao topo de uma empresa. Acreditarias? Então e se te disséssemos que nós 
podemos trabalhar num hospital como o São João, ou numa empresa como o IKEA, 
acreditarias? Bem, se não acreditas, então vem daí tirar todas as dúvidas. Com a 
atividade “Organização de um sistema de produção”, iremos simular, contigo, como 
é que uma empresa de lanternas executa o seu processo produtivo, criando uma 
linha de produção, sendo que, depois, irás desempenhar o papel de um Engenheiro 
e Gestor Industrial e encontrar formas de tornar o processo mais rápido, mais eficaz 
e mais lucrativo. Aceitas o desafio?

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Vagas: 20
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 14h
 4 de maio, sábado, 11h30

Jogos com Mecanismos (Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica)
Serão apresentados mecanismos de barras articuladas lançadores de projéteis, 
desenhados e construídos pelos estudantes de Engenharia Mecânica. Os 
participantes poderão participar um concurso de lançamento de projéteis com 
vista ao apuramento do participante melhor atirador. Haverá oportunidades para 
interagir e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Vagas: 15
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 10h
 4 de maio, sábado, 10h
 4 de maio, sábado, 14h



Descobre os motores (Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica)
Esta atividade decorrerá no Laboratório de Motores e incluirá uma breve introdução 
aos motores de combustão interna, como são constituídos e suas peças principais, 
bem como uma demonstração experimental num banco de testes de motores. Será 
também apresentado o projeto do carro Maratona Shell. Haverá oportunidades para 
interagir e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Vagas: 15
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Horário: 2 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sábado, 14h

Entre no mundo dos materiais (Mestrado Integrado em Engenharia de Materiais)
Esta atividade está dividida em 3 partes: 
Compete nos materiais - Competição a realizar entre os estudantes com jogos 
didáticos para aquisição e demonstração de conhecimentos no âmbito dos materiais. 
Esta competição poderá ser na forma de um quizz/peddy paper.
De que são feitos e como produzir materiais - Nesta atividade os estudantes poderão 
visualizar o interior dos materiais, por microscopia eletrónica e por microscopia 
ótica. Os estudantes irão ainda colaborar na produção de materiais poliméricos 
(espumas), materiais metálicos (fusão de ligas) e na produção de pulseiras repelentes 
de insetos.
Propriedades dos materiais - Fabrico de provetes e realização de ensaios mecânicos

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Vagas: 15
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Horário:  2 de maio, quinta-feira, 15h
 3 de maio, sexta-feira, 11h30
 3 de maio, sexta-feira, 15h30
 4 de maio, sábado, 11h30
 4 de maio, sábado, 15h30

Próxima Geração: Desafios e Respostas (Mestrado Integrado em Engenharia e 
Gestão de Sistemas de Informação)
Num ecrã será explicado o funcionamento da atividade que promoverá a interação 
com os participantes através dos seus dispositivos móveis, tendo por base a 
elaboração de questões relacionadas com a temática.
- Apresentação de simulação de uma Smart City - promovendo a interação com os 
estudantes através de um site. Este simulador retrata aspetos tanto de desempenho 
(porque devem existir muitos dispositivos) e aspetos de segurança (pilar de qualquer 
sistema de informação). 
Haverá oportunidades para interagir e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Vagas: 15
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 11h30
 3 de maio, sexta-feira, 11h30



 3 de maio, sexta-feira, 15h30
 4 de maio, sábado, 11h30
 4 de maio, sábado, 15h30

Build a Chat Room App (Mestrado Integrado em Telecomunicações e Informática)
Queres aprender como funciona uma aplicação de chat? Participa nesta atividade e 
ficarás a perceber melhor o que estas aplicações envolvem e terás a oportunidade 
de criar uma! Haverá oportunidades para interagir e esclarecer duvidas com 
estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Vagas: 15
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 14h
 4 de maio, sábado, 10h
 4 de maio, sábado, 14h

Faz o Teu Próprio Piano (Mestrado Integrado em Engenharia Electrónica Industrial 
e Computadores)
É uma atividade com o objetivo de mostrar aos participantes o quão divertido pode 
ser a eletrónica, construindo assim um circuito eletrónico para fazer um simples 
piano.
A montagem simula um piano onde um integrado 555 produz uma onda quadrada 
com diferentes frequências, na saída é colocado um altifalante com um condensador 
para produzir o som associado à frequência.
São pequenos grupos de 2-3 estudantes e num espaço de tempo limitado os 
mesmos deverão receber algumas instruções dos estudantes do curso que os 
permitirá depois seguir um guião que os apoiará na montagem.
Ao fim de alguns minutos, já se fazem ouvir músicas!

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 40
Horário:  2 de maio, quinta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 14h
 4 de maio, sábado, 10h
 4 de maio, sábado, 14h

Torna-te um Júnior Empresário (EPIC – Júnior empresa de estudantes de 
Engenharia)
Tem como objetivo desenvolver a capacidade empreendedora dos participantes.
Esta consiste no preenchimento de um BMC (business model canvas), uma ferramenta 
muito útil e usual em ambiente de empresa, com a finalidade de organizar e gerir 
ideias de negócios. Assim, a cada equipas de participantes, será atribuído um tema 
diferente com o objetivo de criarem a sua júnior empresa, onde terão de imaginar 
todo o modelo de negócios da mesma. Esta atividade, para além de introduzir o 



conceito de movimento júnior e apresentar a EPIC, permite compreender o que um 
pensamento empreendedor, crítico e objetivo. Haverá oportunidades para interagir 
e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 20
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 14h
 2 de maio, quinta-feira, 15h30

Novos Materiais – Têxteis Funcionais (Mestrado Integrado em Engenharia Têxtil)
Serão apresentados materiais têxteis e artigos que apresentam algum tipo de 
funcionalidade.
Amostras de fibras têxteis convencionais e inovadoras. Exemplos de aplicação de 
materiais têxteis funcionais em diferentes áreas: saúde, desporto.
Exemplos de protótipos realizados em vários Projetos Interdisciplinares:
- Tecidos condutores elétricos (fibras condutoras)
- Tecidos luminosos (fibras óticas)
Artigos de vestuário com sensores para diferentes aplicações.
Haverá oportunidades para interagir e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 15
Horário:  2 de maio, quinta-feira, 10h
 2 de maio, quinta-feira, 14h
 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 14h
 4 de maio, sábado, 10h
 4 de maio, sábado, 14h

Trabalhar a Criatividade em Design e Moda (Design e Marketing de Moda)
Esta atividade visa proporcionar aos estudantes um primeiro contacto com 
metodologias criativas em design de moda de uma forma prática e simples. Partindo 
de um Moodboard é pedido aos estudantes que desenvolvam um conceito de 
vestuário, criando sobre o manequim. No final da atividade os estudantes devem 
apresentar uma explicação oral da criação realizada e como “incorporaram” os 
elementos do moodboard, trabalhando assim também competências transversais 
de apresentação de conceitos. Haverá oportunidades para interagir e esclarecer 
duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 15
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 11h30
 3 de maio, sexta-feira, 11h30
 3 de maio, sexta-feira, 15h30
 4 de maio, sábado, 11h30
 4 de maio, sábado, 15h30



O meu futuro (Universitário, Carreira e Empresa) (Conselho Pedagógico da 
EEUM)
Esta atividade funciona como preparação e motivação para carreiras futuras em 
Engenharia. 
Ao ter como principal objetivo alertar para a importância do desenvolvimento 
de competências transversais- tanto ainda no secundário, como durante todo o 
percurso académico- aumenta desde logo a motivação dos futuros estudantes na 
escolha de cursos da EEUM. Os dados utilizados nesta prática são reais e têm por 
base o Dia do Emprego da EEUM, a prática é realizada em grupos, de 2 ou de 4.
Nesta atividade é ainda explicado o “mundo do trabalho”, emprego e empresas. 
Haverá oportunidades para interagir e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: ambos os campi
Vagas: 30
Horário: Braga:
 3 de maio, sexta-feira, 10h30
 3 de maio, sexta-feira, 14h30
 Guimarães:
 2 de maio, quinta-feira, 10h
 2 de maio, quinta-feira, 14h

Do produto à Peça (Mestrado Integrado em Engenharia de Polímeros)
É uma atividade que visa dar a conhecer aos estudantes os processos de 
transformação de plásticos de uma maneira prática e simples. Conhece os 
processos de fabrico desde garrafas plásticas até às botijas de gás Pluma! Haverá 
oportunidades para interagir e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 20
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 11h30
 3 de maio, sexta-feira, 14h

Projeção e impressão 3D (Mestrado Integrado em Engenharia de Polímeros)
Esta atividade dá-te a oportunidade de interagir com o software de simulação 
“SOLIDWORKS” e desenhar em 3D a tua própria peça para que seja impressa 
mesmo à tua frente!” 
Haverá oportunidades para interagir e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 15
Horário: 4 de maio, sábado, 10h
 4 de maio, sábado, 14h

Laboratório de Bio-tribologia (Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica 
-Ramo Biomateriais Reabilitação e Biomecânica)
Atrito, desgaste e lubrificação em implantes dentários e articulares.



Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 10
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h30
 2 de maio, quinta-feira, 15h
 3 de maio, sexta-feira, 11h30
 3 de maio, sexta-feira, 14h
 

Laboratório de Superfícies Funcionais (Mestrado Integrado em Engenharia 
Biomédica -Ramo Biomateriais Reabilitação e Biomecânica)
Demonstração experimental da modificação da composição química e textura de 
superfícies de materiais aplicados em implantes dentários e ortopédicos.
Haverá oportunidades para interagir e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 10
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 11h
 2 de maio, quinta-feira, 14h30
 3 de maio, sexta-feira, 11h
 3 de maio, sexta-feira, 14h30
 

Laboratório de Impressão 3D (Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica 
-Ramo Biomateriais Reabilitação e Biomecânica)
Impressão 3D para aplicações biomédicas. Demonstração da reprodução de vasos 
sanguíneos e do fabrico de stents por impressão 3D.
Haverá oportunidades para interagir e esclarecer duvidas com estudantes do curso.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 10
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 11h30
 2 de maio, quinta-feira, 14h
 3 de maio, sexta-feira, 10h30
 3 de maio, sexta-feira, 15h

Conectando Engenharias (IEEE)
A atividade tem o objetivo de colocar os participantes a interagir com diferentes 
áreas de engenharias como eletrónica, mecânica e polímeros.
Para tal, será dado aos participantes um microcontrolador, materiais para criar 
mecanismos, e alguns atuadores, de forma a permitir criar um sistema como uma 
garra, uma fechadura ou outros sistemas.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Azurém, Guimarães
Vagas: 15
Horário: a definir



Produção de iogurtes e incorporação de “produtos” de Tecnologia Alimentar 
(Mestrado Integrado em Engenharia Biológica)
O iogurte faz parte de um grupo de produtos lácteos  genericamente conhecidos 
como leites fermentados. A fermentação lática do leite, espontânea ou não, 
aumenta a sua acidez, o que provoca um abaixamento do pH. Estas alterações 
induzem a coagulação das proteínas do leite – formação de um gel ou coágulo – e 
prolongam o tempo de prateleira do iogurte. Os participantes são convidados a 
produzir iogurte com pedaços. Os pedaços são um produto de investigação na área 
de tecnologia alimentar, que garante a preservação das característivcas sensoriais e 
do valor nutricional do produto original.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 6
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h
 2 de maio, quinta-feira, 15h
 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 15h
 4 de maio, sábado, 10h
 4 de maio, sábado, 15h

Imobilização de S. cerevisiae em alginato – biocatalisadores – seguida da hidrólise 
da sacarose (Mestrado Integrado em Engenharia Biológica)
A imobilização de células é uma estratégia biotecnologica com diversas vantagens, 
nomeamente elevada estabilidade operacional do sistema por longos períodos de 
tempo,  assim como possibilidade de reutilização. Neste trabalho os participantes 
terão oportunidade de imobilizar uma levedura de elevado interesse industrial - 
Saccharomyces cerevisiae e constatar a sua bioatividade como fonte de invertase 
(enzima intracelular) responsável pela hidrólise da sacarose.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 6
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h30
 2 de maio, quinta-feira, 15h30
 3 de maio, sexta-feira, 10h30
 3 de maio, sexta-feira, 15h30
 4 de maio, sábado, 10h30
 4 de maio, sábado, 15h30
 

Importância dos microrganismos numa Estão de Tratamento de Águas Residuais 
(Mestrado Integrado em Engenharia Biológica)
Nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), travam-se verdadeiras 
batalhas que o Homem e o Ambiente tiram proveito: as bactérias degradam a 
matéria orgânica e, numa cadeia trófica bem organizada, os protozoários e pequenos 
metazoários predam as bactérias. Por outro lado, certos tipos de bactérias podem 
também causar problemas no tratamento dos esgotos. Nesta atividade, vamos 
observar ao microscópio uma amostra de uma ETAR, identificar e contar os diversos 
tipos de microrganismos de uma ETAR.



Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 6
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 11h
 2 de maio, quinta-feira, 16h
 3 de maio, sexta-feira, 11h
 3 de maio, sexta-feira, 16h
 4 de maio, sábado, 11h
 4 de maio, sábado, 16h

Controlo de infeções em ambiente hospitalar (Mestrado Integrado em Engenharia 
Biomédica – Ramo Engenharia Clínica)
Utilização de métodos microbiológicos para identificar microrganismos encontrados 
em meio hospitalar e técnicas para o controlo destas infeções. Análise de superfícies 
médicas.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 6
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 11h30
 2 de maio, quinta-feira, 16h30
 3 de maio, sexta-feira, 11h30
 3 de maio, sexta-feira, 16h30
 4 de maio, sábado, 11h30
 4 de maio, sábado, 16h30

Uso de nanopartículas para fins terapêuticos (Mestrado Integrado em Engenharia 
Biomédica – Ramo Engenharia Clínica)
Produção de nanopartículas de lipossomas contendo moléculas terapêuticas para 
libertação controlada de fármacos. Avaliação da libertação das moléculas.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 6
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 12h
 2 de maio, quinta-feira, 17h
 3 de maio, sexta-feira, 12h
 3 de maio, sexta-feira, 17h
 4 de maio, sábado, 12h
 4 de maio, sábado, 17h

Conheça o CEB: uma visita ao mundo da Biotecnologia (Mestrado Integrado em 
Engenharia Biológica/ Engenharia Biomédica – Ramo Engenharia Clínica)
Esta visita ao Centro de Engenharia Biológica (CEB) tem como objetivo levar os 
participantes a descobrir o nosso mundo: o da Biotecnologia.  A visita pretende 
proporcionar aos visitantes o contacto direto com a realidade dos nossos laboratórios, 
cuja investigação se divide em quatro ramos da Biotecnologia e Bioengenharia:  
Alimentar, industrial, ambiental e da saúde.



Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 10
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 14h30
 3 de maio, sexta-feira, 14h30
 4 de maio, sábado, 14h30

Pediste um Computador Quântico? (Mestrado Integrado em Engenharia Física – 
Física da Informação)
Se alguns problemas da Natureza são demasiado complexos para poderem ser 
abordados mesmo com os mais potentes supercomputadores da atualidade, 
talvez seja possível pensar “fora da caixa” e colocar a Natureza a computar por 
nós. Assim concebida há mais de 30 anos pelo prémio Nobel da Física Richard 
Feynman, a computação quântica é um novo paradigma de computação que 
explora diretamente os efeitos mais estranhos da física quântica como recursos 
para resolver problemas complexos.  Vivemos em 2019 um momento muito 
excitante: pela primeira vez está a ser demonstrada a viabilidade dos computadores 
quânticos e a sua utilização na resolução de problemas extremamente complexos, 
senão mesmo classicamente intratáveis. Esta atividade permite-te ser parte desta 
aventura, conhecendo os seus contornos e realizando uma experiência real de 
programação num computador quântico.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 6
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h
 2 de maio, quinta-feira, 14h30
 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 14h30

Pára, para meter água! (Mestrado Integrado em Engenharia Física – Dispositivos, 
Microssistemas e Nanotecnologia)
Como funciona? Como é feito? São algumas das questões que de certo, já te 
colocaste ao longo da tua vida. No entanto, vamos mais longe e não paramos 
de nos questionar, até que entramos em novos regimes que desafiam muitas 
das regras de engenharia convencional, permitindo a obtenção de propriedades 
e desempenhos que vão para além do estado da arte. Apresentamos nesta 
atividade, não só algumas das fascinantes propriedades dos nanomateriais e as 
suas aplicações, como também novas técnicas de micro e nano fabricação que 
podem levar a uma melhor compreensão do que por vezes achamos “impossível”. 
Vem ver como mudamos o mundo!

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 15
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h
 2 de maio, quinta-feira, 14h30
 3 de maio, sexta-feira, 11h
 3 de maio, sexta-feira, 15h30



Tu também! (Mestrado Integrado em Engenharia Informática)
Nesta atividade, os estudantes do ensino secundário serão desafiados a 
desenvolverem o seu primeiro, pequeno programa de software com a ajuda do 
CeSIUM. Utilizando Javascript como linguagem de programação, os estudantes irão 
explorar alguns conceitos fundamentais e conhecer um pouco melhor do que se 
trata realmente programar, algo em que os hackers são mestres.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 15
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 14h
 4 de maio, sábado, 10h



ESCOLA DE MEDICINA ________________________________________________

Aprender Medicina de forma integrada  
Esta atividade permite compreender como funciona o ensino integrado de medicina, 
usando o fígado como exemplo e visitar a Escola de Medicina sendo guiado por 
estudantes.
Primeiro, no Laboratório de Bioquímica os participantes vão aprender a quantificar 
as enzimas que informam sobre o funcionamento do fígado (como acontece 
nas análises sanguíneas que os médicos pedem na prática clínica). Depois, no 
Laboratório de Histologia, observarão lâminas de tecido hepático e tecido cerebral ao 
microscópio, e compreenderão como identificar o tecido hepático. Para consolidar 
o seu conhecimento, analisarão fotografias histológicas do fígado. Haverá muitas 
oportunidades para interagir com estudantes do curso de Medicina e compreender 
como se aprende e aplica os conhecimentos da Medicina no curso da UMinho.

Destinatários: Estudantes do 9º ano e ensino secundário
Local: Escola de Medicina, Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 12 
Horário: 2 de maio, 10h, 11h30, 14h e 15h30
 3 de maio, 10h, 11h30, 14h e 15h30



ESCOLA DE PSICOLOGIA _____________________________________________

Laboratório Aprendizagem e Comportamento Animal 
O que aprendemos com a aprendizagem animal?
O estudo do comportamento animal em ambientes laboratoriais tem levado à 
descoberta de princípios gerais do comportamento e aprendizagem, bem como ao 
desenvolvimento de modelos que permitem prever e modificar o comportamento 
em contextos naturais. A aplicação destes conhecimentos não se limita aos animais; 
estende-se à interacção destes com os humanos e ao próprio comportamento 
humano. Veremos alguns exemplos do uso de princípios comportamentais, obtidos 
a partir da investigação com animais.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Escola de Psicologia, Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 12 
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h00

Unidade de saúde, bem-estar e rendimento 
Como o Stress influencia a Saúde.
Nesta sessão iremos apresentar algumas nas atividades de gestão de stress, 
incluindo uma exposição oral sobre stress, gestão de aspectos cognitivos de stress 
e gestão de aspectos somáticos de stress. 

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Escola de Psicologia, Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 12 
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 14h30

Laboratório de Neurociência Psicológica  
Como é que o nosso cérebro fica depois de uma ressaca?
Nesta atividade apresentaremos os efeitos imediatos do consumo de álcool em 
diferentes sistemas: como afetam as diferentes regiões do cérebro, como provocam 
mudanças na atividade motora, comportamento e cognição à medida que 
aumentamos o número de bebidas alcoólicas. Além disso, também mostramos como 
fica o cérebro no dia seguinte ao consumo excessivo de álcool (a típica bebedeira) 
e quais os sintomas típicos de uma ressaca. Finalmente, serão caraterizado o 
padrão típico de consumo de álcool nos jovens e adolescentes, conhecido como 
“binge drinking”,  desmistificando alguns mitos que existem a respeito deste tipo 
de consumo de álcool.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Escola de Psicologia, Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 12 
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 14h30



INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS ______________________________________

Quiz.Com 
Achas que sabes tudo sobre séries, filmes, música e o mundo dos media? Então 
este desafio é para ti! Convidamos-te a embarcar numa viagem pelas Ciências da 
Comunicação e a descobrires se sabes tudo o que é preciso para seres um expert 
na área.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário
Local: Instituto de Ciências Sociais, Campus de Gualtar, Braga
Vagas: 20 (a atividade funcionará com um mínimo de 10 inscritos) 
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 16h15



INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ____________________________________________

Peddy-Paper: à descoberta do IE
Desafiamos-te a vir à descoberta de alguns locais relevantes do Instituto de 
Educação (IE). 
Com o auxílio de um mapa, terás que realizar um percurso, ao longo do qual te 
serão colocadas questões ou pequenas tarefas. Poderás contar sempre com a ajuda 
dos estudantes de um dos núcleos de estudantes do IE. 
Queremos que te divirtas, conheças novos/futuros colegas e fiques também a 
conhecer melhor este Instituto que, esperamos, será brevemente o TEU Instituto.

Destinatários: Estudantes do ensino secundário (poderão participar também pais e 
encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais)
Local: Instituto de Educação, Campus de Gualtar, Braga
Vagas: mínimo de 5 e máximo de 30
Horário: 2 de maio, quinta-feira, 10h
 2 de maio, quinta-feira, 15h
 3 de maio, sexta-feira, 10h
 3 de maio, sexta-feira, 15h



INSTITUTO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS ___________________________
 
Conhecer o Reino Unido
Sendo uma das línguas, literaturas e culturas possíveis de estudar no curso de 
LLE, num ambiente descontraído, esta sessão pretende facilitar aos participantes a 
descoberta de várias facetas do Reino Unido, através da reflexão prática acerca de 
vários tópicos linguísticos e culturais.

Destinatários: Estudantes do 9º ano e ensino secundário (poderão participar 
também pais e encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais)
Vagas: 15 (funciona com um mínimo de 5 inscrições)
Duração: 50 minutos
Horário: 2 de maio, 16h

Conhecer a Espanha
Sendo uma das línguas, literaturas e culturas do plano de estudos de LLE, num 
ambiente descontraído, esta sessão pretende facilitar aos participantes a descoberta 
de várias facetas do Reino da Espanha, através da reflexão prática acerca de vários 
tópicos da(s) sua(s) cultura(s).

Destinatários: Estudantes do 9º ano e ensino secundário (poderão participar 
também pais e encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais)
Vagas: 15 (funciona com um mínimo de 5 inscrições)
Duração: 50 minutos
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 14h30

Conhecer a Rússia
Sendo uma das línguas do plano de estudos de LLE, num ambiente descontraído, 
esta sessão pretende facilitar aos participantes a descoberta de várias facetas 
da Rússia e da língua russa através da reflexão prática acerca de vários tópicos 
linguísticos e culturais. 

Destinatários: Estudantes do 9º ano e ensino secundário (poderão participar 
também pais e encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais)
Vagas: 15 (funciona com um mínimo de 5 inscrições)
Duração: 50 minutos
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 15h30

Aula Aberta - Literaturas sem fronteiras
Esta atividade dará a conhecer o valor simbólico, cultural e ético do estudo das 
literaturas de língua portuguesa no ILCH, conduzindo os alunos numa descoberta 
pelos contextos literários de Portugal, do Brasil e da África lusófona.

Destinatários: Estudantes do 9º ano e ensino secundário (poderão participar 
também pais e encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais)
Duração: 50 minutos
Vagas: 15 (funciona com um mínimo de 5 inscrições)
Horário: 3 de maio, sexta-feira, 16h30


