
      Faculdade de Arquitetura da ULisboa

Agenda FA Alunos     

25 a 29 de janeiro 2021   

 
Boletim epidemiológico

Consulte os resultados da testagem efetuada pela Faculdade de Arquitetura da
ULisboa
Semana de 11 a 15 de janeiro de 2021.
Mais informações em: https://bit.ly/2XXPEoA

 
Na próxima semana

Provas de Mestrado e Doutoramento disponíveis online 
De 25 a 29 de janeiro
Mais informações em: https://bit.ly/3o704Nt

A reprografia da FA.ULisboa vai estar com serviço de atendimento exclusivamente
por marcação, durante o fim-de-semana
Mais informação em: faul@911netprint.pt
 
Calendário de exames do 1.º Semestre já se encontra publicado no site do Conselho
Pedagógico
Mais informações em: http://pedagogico.fa.ulisboa.pt/index.php/exames

 
Académica
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Consulta as alterações às Aulas, Exames e Provas Finais de Mestrado
Mais informações em: http://bit.ly/364ebx3

 
Menções

Pela primeira vez vamos ter um Dia Aberto para Mestrados. Se tens dúvidas ou
queres ficar a conhecer melhor os nossos cursos, não podes perder esta
oportunidade
Mais informações em: www.fa.ulisboa.pt  

Responde ao Inquérito da AEFA sobre o ensino à distância
Mais informações em: bit.ly/394U97s

Alunos da FA.ULisboa, Duarte Rosa, Jacinto Sat e Francisco Ornelas criam
um podcast dedicado à Arquitetura
Dia 27 de janeiro, 18h. Plataformas Instagram, Youtube, Spotify.
Mais informações em: http://bit.ly/2XZkeya
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FAInternational promove divulgação sobre o programa Erasmus, com apoio do
Gabinete de Mobilidades da FA.ULisboa
Início a 25 de janeiro.
Mais informações em: http://bit.ly/361wDq4

 
Fora da FA

Voluntários procuram-se para a Radio Belém
Pessoas de todas as idades que desenvolvam conteúdos de interesse para a
comunidade, que vivam na freguesia, com relação de trabalho ou de estudo na freguesia. 
Mais informações em: radiobelem@jf-belem.pt
 
Bolsas de Investigação e Doutoramento na Unidade de Investigação LEAF do
insituto Superior de Agronomia da ULisboa
Mais informações em: http://bit.ly/3ivFFR9
 
Vá ao Teatro sem sair de Casa 
Teatro Nacional S. João com peças online
Mais informações em: tnsj.pt
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Call for Abstracts: VI CIDAG – Conferência Internacional em Design e Artes Gráficas
Até 28 de fevereiro de 2021. De 20 a 22 outubro, Tomar, Portugal.
Mais informações em: http://www.cidag.com.pt

 
Oportunidades

Candidatura a Bolsas Fullbright Portugal
Sessão de esclarecimentos a 28 de janeiro 2021. Até 28 de fevereiro de 2021.
Mais informações em: http://bit.ly/38HgAz6

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
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Fundação "la Caixa"  promove Programa de Bolsas de Pós-Graduação no
Estrangeiro, para projetos de investigação de  Mestrados e Doutoramento 
Até 11 de fevereiro de 2021.
Mais informações em: http://bit.ly/3bWhGJv

Candidaturas abertas ao projeto ULISSES, no âmbito do da UNITE
Até 15 de fevereiro de 2021.
Mais informações em: http://bit.ly/2IZG2WC

Concurso Eurasian prize: nas áreas de Arquitetura, Design e Urbanismo 
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Earlybird até 31 de janeiro. Concursos com inscrição paga. 
Mais informações em: https://eurasian-prize.ru/en/
 
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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