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Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem
Largo do Paço, 4704-553 BRAGA
tel.: (+351) 253 601 109
fax: (+351) 253 60 11 05
gcii@reitoria.uminho.pt

www.uminho.pt/veraonocampus

O Programa Verão no Campus foi desenvolvido pela 
Universidade do Minho com o objetivo de promover a cultura, 
a ciência, a arte e as letras junto dos mais jovens, e de auxiliar 
os estudantes que pretendem ingressar no Ensino Superior na 
escolha de uma área de trabalho.

Em todas as tarefas os participantes serão acompanhados por 
professores, investigadores e alunos da Universidade – os 
“padrinhos UMinho”. Os estudantes terão ainda a oportunidade 
de conhecer as cidades de Braga e Guimarães, de conviverem 
com estudantes de diferentes regiões geográ�cas e de 
aprenderem enquanto se divertem a experimentar um conjunto 
de atividades cientí�cas, culturais e desportivas.

Atividade registada com número 19/2011/DRN

Todas as atividades têm a duração de 5 dias e um custo 
de 40 euros.
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à descoberta 
da enfermagem
PÚBLICO-ALVO: alunos 
do ensino secundário  
LOCAL: Escola Superior 
de Enfermagem, 
campus de Gualtar, 
Braga  Nº DE ALUNOS: 
15  CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO: alunos da 
área científica e 
tecnológica e ordem 
de chegada das 
inscrições

investigação 
em ciências 
da saúde
PÚBLICO-ALVO: alunos 
do ensino secundário  
LOCAL: Escola de 
Ciências da Saúde, 
campus de Gualtar, 
Braga  Nº DE ALUNOS: 
12  CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO: nota da 
disciplina de 
biologia-geologia 
(10º e 11º anos); nota 
da disciplina de 
biologia (12º ano); 
ordem de chegada 
da inscrição

fisicUM
PÚBLICO-ALVO: alunos do ensino 
secundário  LOCAL: Escola de 
Ciências, campi de Gualtar, Braga e 
de Azurém, Guimarães  Nº DE ALUNOS: 
12  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: ordem de 
inscrição e nota da disciplina de 
físico-química e/ou de física.

sensores e 
recolhedores de energia
PÚBLICO-ALVO: alunos do 9º ano e do 
ensino secundário  LOCAL: Escola de 
Ciências, campus de Gualtar, Braga  
Nº DE ALUNOS: 5  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
nota da disciplina de físico-química 
ou de física

baterias recarregáveis 
de ião-lítio
PÚBLICO-ALVO: alunos do 9º ano e do 
ensino secundário  LOCAL: Escola de 
Ciências, campus de Gualtar, Braga  
Nº DE ALUNOS: 6  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
nota da disciplina de físico-química 
ou de física

matemática, 
estatística e 
computação
PÚBLICO-ALVO: alunos dos 
11º e 12º anos  LOCAL: 
Escola de Ciências, campi 
de Gualtar, Braga e de 
Azurém, Guimarães  
Nº DE ALUNOS: 10  CRITÉRIOS 
DE SELEÇÃO: nota mínima de 
14 valores à disciplina de 
matemática 

QSI-UMinho  
química sob 
investigação
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário  LOCAL: 
Escola de Ciências, 
campus de Gualtar, Braga  
Nº DE ALUNOS: 25  CRITÉRIOS 
DE SELEÇÃO: ordem de 
chegada das inscrições

braga nos arquivos 
da terra ler e pensar 
história
PÚBLICO-ALVO: alunos do ensino 
secundário  LOCAL: Instituto de 
Ciências Sociais, campus de 
Gualtar, Teatro Romano do 
Alto da Cividade e Arquivo 
Distrital, Braga  Nº DE ALUNOS: 7 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: ordem de 
chegada das inscrições

experimenta 
as ciências sociais!
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário  LOCAL: 
Instituto de Ciências Sociais, 
campi de Gualtar, Braga e de 
Azurém, Guimarães  Nº DE 
ALUNOS: 25  CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO: ordem de chegada 
das inscrições

verão.COM
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário  LOCAL: 
Instituto de Ciências 
Sociais, campus de Gualtar, 
Braga  Nº DE ALUNOS: 25  
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: ordem 
de chegada das inscrições

GPS
geografia plena 
de surpresas
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário  
LOCAL: Instituto de 
Ciências Sociais, campus 
de Azurém, Guimarães  
Nº DE ALUNOS: 25  CRITÉRIOS 
DE SELEÇÃO: ordem de 
chegada das inscrições

radical digital 
para jovens 
de elevado 
potencial (JEP)
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário  
LOCAL: Instituto de 
Educação, campus de 
Gualtar, Braga  Nº DE 
ALUNOS: 30  CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO: ordem de 
chegada das inscrições

interrail 
de línguas
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário  LOCAL: 
Instituto de Letras e 
Ciências Humanas, 
campus de Gualtar, Braga  
Nº DE ALUNOS: 15  CRITÉRIOS 
DE SELEÇÃO: ordem de 
chegada das inscrições

café teatro
PÚBLICO-ALVO: alunos do 9º 
ano e do ensino secundário  
LOCAL: Instituto de Letras e 
Ciências Humanas, 
campus de Gualtar, e 
centro histórico de Braga  
Nº DE ALUNOS: 20  CRITÉRIOS 
DE SELEÇÃO: ordem de 
chegada das inscrições

o espelho
PÚBLICO-ALVO: alunos do 9º ano e do 
ensino secundário  LOCAL: Instituto 
de Letras e Ciências Humanas, 
campus de Gualtar, Braga  Nº DE 
ALUNOS: 20  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
ordem de chegada das inscrições

línguas e culturas 
chinesa e japonesa
PÚBLICO-ALVO: alunos do 9º ano e do 
ensino secundário  LOCAL: Instituto 
de Letras e Ciências Humanas, 
campus de Gualtar, Braga  Nº DE 
ALUNOS: 20  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
ordem de chegada das inscrições

de volta a Roma
PÚBLICO-ALVO: alunos do ensino 
secundário  LOCAL: Instituto de 
Letras e Ciências Humanas, 
campus de Gualtar, Braga  Nº DE 
ALUNOS: 20  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
ordem de chegada das inscrições

ser cientista 
na Psicologia
PÚBLICO-ALVO: alunos 
do ensino secundário  
LOCAL: Escola de 
Psicologia, campus 
de Gualtar, Braga  Nº 
DE ALUNOS: 15  CRITÉRIOS 
DE SELEÇÃO: alunos da 
área científica e 
tecnológica e ordem 
de chegada das 
inscrições

escola 
de rádio
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário, com 
interesse nas áreas de 
Humanidades, 
Comunicação e Novas 
Tecnologias  LOCAL: 
Rádio Universitária do 
Minho  Nº DE ALUNOS: 12  
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
ordem de chegada das 
inscrições
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vem conhecer 
a escola de 
direito
PÚBLICO-ALVO: alunos 
do 9º ano e do ensino 
secundário  LOCAL: 
Escola de Direito, 
campus de Gualtar, 
Braga  Nº DE ALUNOS: 
20  CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO: ordem de 
chegada das 
inscrições

N_EEG 
aprender 
a negociar na 
eeg
PÚBLICO-ALVO: alunos 
do ensino secundário  
LOCAL: Escola de 
Economia e Gestão, 
campus de Gualtar, 
Braga  Nº DE ALUNOS: 
40  CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO: ordem de 
chegada das 
inscrições

computação 
sem fronteiras
PÚBLICO-ALVO: alunos dos 
11º e 12º anos  LOCAL: 
Escola de Engenharia, 
campus de Gualtar, Braga  
Nº DE ALUNOS: 24  CRITÉRIOS 
DE SELEÇÃO: ordem de 
chegada das inscrições

engenharia 
e os novos 
materiais
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário  LOCAL: 
Escola de Engenharia, 
campus de Azurém, 
Guimarães  Nº DE ALUNOS: 
45  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
valorização das áreas de 
Ciência e Tecnologia

biotecnologia 
e bioengenharia 
industrial
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário  LOCAL: 
Escola de Engenharia, 
campus de Gualtar, 
Braga  Nº DE ALUNOS: 16  
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
valorização das áreas de 
Ciência e Tecnologia

robótica júnior, 
vem construir tu!
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
ensino secundário  LOCAL: 
Escola de Engenharia, 
campus de Azurém, 
Guimarães  Nº DE ALUNOS: 
12  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
valorização das áreas de 
Ciência e Tecnologia

workshop 
de fabrico digital
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
9º ano e do ensino 
secundário  LOCAL: 
Instituto de Design, 
campus de Couros, 
Guimarães  Nº DE ALUNOS: 
15  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
ordem de chegada das 
inscrições

arquitetura, 
espaços de 
desenho 
e imaginação
PÚBLICO-ALVO: alunos do 
9º ano e do ensino 
secundário  LOCAL: Escola 
de Arquitetura, campus 
de Azurém, Guimarães  
Nº DE ALUNOS: 15  CRITÉRIOS 
DE SELEÇÃO: ordem de 
chegada das inscrições


