
      Faculdade de Arquitetura da ULisboa

Agenda FA Alunos     

12 a 16  de julho 2021   

 
Na próxima semana

Questionário sobre Agenda Alunos FA
Queremos chegar mais perto dos teus interesses e por isso pedimos 4 minutos do teu
tempo para obter o teu feedback sobre a agenda FA. 
Mais informações em: https://bit.ly/3jS42Lv

Apresentação pública dos trabalhos de Alunos do 4º ano do Miarq_INT&REAB
Dia 12 de julho, das 10h às 11h30. Online
Mais informações em: https://bit.ly/3qVijs6

Prova de Doutoramento em Urbanismo do candidata Lucinda Caetano
Dia 13 de julho pelas 10h, Espaço Rainha Sonja (CUBO).
Mais informações em: https://bit.ly/3zXJVB5

Seminário "O papel dos arquitetos urbanistas nas margens urbanas"
Dia 15 de julho, das 19h às 21h, online.
Mais informações em:  https://bit.ly/3hMtTSv

Edifícios da FA.ULisboa encerrados durante o fim-de-semana
Mais informações em: https://bit.ly/2SKpXcb

 
Menções

Daniel Simões, David Gonçalves, Gonçalo Santos, João Dias (ex-aluno da
FA.ULisboa) e Pedro Gomes, alunos da FA.ULisboa ficaram em 2.º Lugar no
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concurso "Kaira Looro 2021" 
Mais informações em: https://bit.ly/3jss7Z2

Professora Isabel Raposo organiza Seminários online subordinados ao tema "O
papel dos arquitetos urbanistas nas margens urbanas"
Dias 8, 15, 22, 29 de julho e  5, 12, 19, 26 de agosto,  das 19h às 21h (com exceção do
dia 12 de agosto, das 17h às 20h).
Mais informações em: https://bit.ly/3hMtTSv

 
Fora da FA

Sete sessões triplas de arquitetura pela mão de Manuel Graça Dias
Mais informações em: https://bit.ly/36puaFBMailScanner has detected definite
fraud in the website at "forms.gle". Do not trust this website: MailScanner
has detected definite fraud in the website at "forms.gle". Do not trust this
website:
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Inquérito sobre "Economia Circular na Construção em Portugal"
Mais informações em: MailScanner has detected definite fraud in the website
at "forms.gle". Do not trust this website: MailScanner has detected
definite fraud in the website at "forms.gle". Do not trust this
website:https://forms.gle/xg4gki6PF44RdUY27

Exposição "O Mundo do Índico - Cidades e Arquiteturas", organizada pelo Professor
José Manuel Fernandes
Inauguração a 24 de julho. Patente até 21 de agosto, no Edifício do Círculo da
Arquitetura. 
Mais informações em: https://bit.ly/2ThsCdX

 
Oportunidades

Abertas as inscrições para o Workshop  "The Space to Live Together: A new
cartography of urban-ground"
De 7 a 17 de setembro, em Setúbal. Organizado pelos Professores Pedro Rodrigues e
Sérgio Fernandes.
Mais informações em: https://bit.ly/3x6U3Fs

AIT-Scholarship of the Sto Foundation|Para alunos de Arquitetura de Interiores
Até 9 de julho 2021.  
Mais informações em: https://bit.ly/3bD72Ec

 
Emprego e bolsas

Duas ofertas de emprego em Design na empresa Softway (web designer criativo
+ Web developer Front End, UI/UX)
Mais informações em: https://bit.ly/3dSkWWl
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Oferta de emprego no atelier Projetoarte Arquitetura
Mais informações em: https://bit.ly/3xcXevT

 
Concursos

ModaLisboa volta a abrir candidaturas para o concurso Sangue Novo
Até 20 de julho, pelas 17h.
Mais informações em: https://bit.ly/3plKtvM

(NOVA DATA) Prémios Sustentabilidade e Inovação, 1.ª edição
Até 30 de julho 2021. 
Mais informações em: https://www.arquitectos.pt/?no=2020497488,154
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