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Explore o novo mundo
Recolha informação dialogando com a população local.


Cartografe o terreno (localize pontos de abastecimento  
de combustível e pontos de abastecimento de ciência).


Acerte os relógios para a hora local...


Navegue pelos sites de Ciências e da ULisboa.


Descubra a riqueza multidisciplinar de Ciências 
conversando com colegas de outras áreas e assistindo  
a seminários ou mesmo a uma ou outra aula sobre 
temas que pouco ou nada têm a ver com o seu curso.



Integre plenamente a 
comunidade de Ciências

Sem abdicar da sua criatividade, adopte os usos  
e costumes da comunidade.


Participe em actividades lúdicas e desportivas.


Faça amigos(as) para o resto da vida!


Nunca deixe de criticar situações que lhe pareçam 
erradas, usando os canais próprios da faculdade.


Sempre que solicitado (exemplo: inquéritos 
pedagógicos), não deixe de exprimir a sua opinião.



Queira mesmo aprender
Quem não é curioso está no sítio errado!


Quem é curioso mas não quer ter o trabalho  
de procurar as respostas também está no sítio 
errado!


Estudar é essencialmente fazer (boas) perguntas  
a nós próprios e procurar (boas) respostas.


E, para aprender, é imprescindível estudar!


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 … /…



Nunca tenha medo de perguntar! Não há 
perguntas estúpidas. Só as respostas é que 
podem ser estúpidas.


As perguntas de difícil resposta são as mais 
estimulantes.


Quem se satisfaça com a cultura do fácil está no 
sítio errado!


Frequente as aulas - não pense, nem por um 
minuto, que elas são inúteis mesmo quando o 
professor é (aparentemente) “chato”.



Persiga o sucesso

Começar a estudar poucos dias antes de um teste 
ou de um exame é uma óptima receita para  
o falhanço. Aprenda todos os dias!


Seja perfeccionista. Não basta ser muito bom.


Seja diferente dos outros! A diferenciação (mesmo 
envolvendo aspectos que nada têm a ver com  
a sua actividade profissional) é frequentemente  
o factor decisivo na obtenção de um emprego.



Considere Ciências como a sua 
casa e seja um exemplo de boa 
educação 

Não permita que ninguém danifique 
deliberadamente edifícios ou equipamentos.


Ajude a manter limpas todas as instalações.


Informe os serviços de manutenção sempre que 
notar que algo precisa de intervenção.


Mantenha-se em silêncio absoluto, em particular 
durante as aulas teóricas - a não ser que queira 
interpelar o professor.



Aproveite estar em Ciências para 
desenvolver  algumas qualidades 
de enorme importância

Aprenda a ser um empreendedor!


Aperfeiçoe as suas regras de conduta pessoais  
e profissionais (ética).


Combata activamente todo o tipo de fraude. Não 
se esqueça que a honestidade não tem uma 
escala: ou se é honesto ou desonesto.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 … / …



Copiar num teste é uma fraude.


Plagiar textos, resultados ou conclusões de outros 
autores (sem mencionar os seus nomes) é uma 
fraude.


Falsear resultados científicos é uma fraude.


Em Ciências batemo-nos por um honour code, 
que se baseia no princípio (saudável) que o vizinho 
é uma pessoa honesta. Ajude-nos a chegar lá!



Bem-vindos  
a Ciências!



O que hoje não sabemos, 
amanhã saberemos. 

Garcia de Orta, 1563






