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Dias virtuais para candidatos ao ensino superior

De portas e janelas abertas
para o mundo
21 maio e 3 junho 2020

Pela primeira vez a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
(Ciências ULisboa) realiza o “Dia dos Mestrados em Ciências 2020 Virtual”,
uma iniciativa que acontece já no próximo dia 21 de maio, totalmente
dedicada à promoção da oferta formativa de mestrados e pós-graduações
lecionados nesta escola centenária. As inscrições já abriram e quem queira
obter esclarecimentos sobre estes cursos, nomeadamente critérios de
seleção, conteúdos pedagógicos, planos curriculares, perfis profissionais
associados deve submeter a sua inscrição e consultar o programa,
disponível no site da Faculdade.
Este é um evento muito relevante já que a 1.ª fase de candidatura aos
mestrados e pós-graduações desta faculdade acontece entre 1 de junho e
15 de julho de 2020.
Outra novidade é a realização do habitual Dia Aberto - pela primeira
vez integralmente online - e que irá acontecer a 3 de junho. Neste evento,
professores, investigadores, alunos e outros funcionários desta faculdade
vão abrir as portas e janelas das suas casas como se fossem as da Ciências
ULisboa.
A 3 de junho para além de ser possível esclarecer as dúvidas sobre a oferta
formativa ao nível das licenciaturas e mestrados integrados o objetivo também será dar a
conhecer o ambiente vivido no campus em termos de investigação científica e das variadíssimas
atividades académicas, que normalmente acontecem ao longo do ano letivo. A Associação dos
Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa (AEFCL) também vai marcar presença no Dia
Aberto promovendo uma visita virtual ao campus para que todos possam ficar a conhecer esta
faculdade, que poderá ser a segunda casa já no próximo ano letivo.
“Abrangendo todas as áreas científicas nas quais os nossos docentes são dos maiores especialistas
em todo o mundo, desde a Matemática à Biologia, passando pela Física, Geologia, Química,
Informática, para só mencionar alguns, a nossa Faculdade tem uma oferta vasta, diversificada
e de enorme qualidade”, comenta Fernanda Oliveira, subdiretora da Ciências ULisboa, que está
ciente dos grandes desafios no futuro, concluindo: “são esses desafios que nos fazem encontrar
alternativas para melhorar dia após dia, com a certeza que, agora como no passado, formamos
os melhores cientistas e profissionais de Portugal”.
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