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Agenda FA Alunos     

11 a 15 de janeiro 2021   

 
Boletim epidemiológico

Consulte os resultados da testagem efetuada pela Faculdade de Arquitetura da
ULisboa
Semana de 21 a 31 de dezembro de 2020.
Mais informações em: https://bit.ly/3lUK1RS

 
Na próxima semana

e-planning talks com o Professor Michael Batty
Dia 12 de janeiro, 17h. Via Zoom. (sujeito a marcação prévia)
Mais informações em: http://bit.ly/2L5dRqg

 
Académica

(AVISO) Entrega do documento provisório PFM/Dissertação ou Relatório de Estágio
(no caso dos Mestrados não integrados)
Até 11 de janeiro de 2021 (até às 10h) no fénix.
Mais informações em: https://bit.ly/37YQkPe
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Menções

O CIAUD - Centro de Investigação em Arquitetura Urbanismo e Design, tem desde
janeiro de 2021 uma nova comissão executiva. 
A comissão Executiva é constituída por um Presidente e quatro coordenadores de núcleo
(Arquitetura, Urbanismo, Design e Ergonomia).
Mais informações em: http://bit.ly/3q2KCn6
 
Professor José Manuel Castanheira com entrevista publicada no livro "O Vírus, a
Cultura e o Futuro" de José Jorge Letria
O livro, lançado em ano de pandemia, apresenta a visão de vários autores sobre o
impacto que a pandemia teve nas suas vidas a nível Pessoal e Profissional.
Mais informações em: http://bit.ly/3oxFhnv

 
Fora da FA

Palimpsesto: Plataforma digital de promoção e acesso a artigos académicos
Pretende promover o acesso social e intelectual à investigação académica em Ciências
Sociais e Humanas. Fonte: PALIMPSESTO ©
Mais informações em: www.palimpsesto.online  
 
Exposição Urbanismos de Influência Portuguesa
Até 22 de janeiro de 2021. Avenida da Índia, n.º 10.
Mais informações em: https://bit.ly/33WLUb1

 
Oportunidades

Open Call Projetos da Porto Design Bienalle 2020 na área de Projetos
Até 17 de janeiro de 2021.
Mais informações em: https://bit.ly/2Jbz28S
 
Ca2RE: Call para investigadores, alunos doutorandos, ou pós-docs
Até 11 de janeiro de 2021. Dias 24 e 25 de março, Hamburgo. 
Mais informações em: https://ca2re-hamburg.de/call/
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Concurso de Talentos Prof. Arquiteto Carlos Antero Ferreira 2021
Até 20 de janeiro de 2021, para jovens cascadelenses dos 18 a 25 anos.
Mais informações em: https://bit.ly/2JQ6x0F

Candidatura ao Prémio ULisboa-RedeMOV 
Até 31 de janeiro. O Prémio tem o objetivo de distinguir os melhores trabalhos finais de
mestrado e de doutoramento na área da Mobilidade Urbana realizados na ULisboa.
Mais informações em: http://bit.ly/3adoX6R

Competição de Arquitetura "Casa das mulheres" para promoção da igualdade de
gênero em África
Abertura de inscrições a 16 de janeiro de 2021.
Mais informações em: http://bit.ly/3bcp5E3

Candidaturas abertas ao projeto ULISSES, no âmbito do da UNITE

https://bit.ly/2JQ6x0F
http://bit.ly/3adoX6R
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De 11 de janeiro a 15 de fevereiro de 2021.
Mais informações em: http://bit.ly/2IZG2WC

Concurso Eurasian prize: nas áreas de Arquitetura, Design e urbanismo 
Earlybird até 31 de janeiro. Concursos com inscrição paga. 
Mais informações em: 
 
Concurso de ideias Campus 2030: Como tornar os Campus Universitários mais
sustentáveis
Até 7 de fevereiro de 2021. 
Mais informações em: https://bit.ly/35JdAjg
 
Programa World Monuments Fund Watch 2022
Até 1 de março 2021.
Mais informações em:  https://bit.ly/2VakKs0
 
Abertura de Call para o concurso Bolsas Gulbenkian Mais
Até 1 de julho 2021 (2.ª fase).
Mais informações em: https://bit.ly/3lgvVdN
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