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Na próxima semana

Eleições
Processo eleitoral da Faculdade de Arquitetura, para os seus órgãos de Governo.
Processo eleitoral para o Senado e Conselho Geral da ULisboa.
Mais informações aqui: bit.ly/3vxzRfi

Conferência PRAXIS, com o arquitetura Nuno Mateus | ARX Portugal
Dia 5 maio, às 17h, online via Zoom: 856 7294 9615.
Mais informação em: bit.ly/3ey9fUg
As sessões anteriores podem ver vistas aqui: bit.ly/3kn9vrJ
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3.º Seminário: Visões e Narrativas na construção de futuros possíveis, com
coordenação da Professora Cristina Cavaco
Dia 7 de maio, às 14h30, online.
Mais informações em: https://bit.ly/3aLEf2c

 
Save the date

Conferência PRAXIS, com o arquiteto Jan Kleihues | Kleihues + Kleihues
Dia 5 maio, às 17h, online via Zoom: 856 7294 9615.

 
Menções

As agendas 2021 estão disponíveis no site da FA.ULisboa
Mais informações em: https://bit.ly/3sWLlqU

Verifique as alteração ao calendário académico (PFM / Dissertações)
Mais informações em: https://bit.ly/3gHSeK9

Aluna de design de moda Inês Ferreira cria a sua marca de acessórios,
@friso_handmade
Na primeira coleção, criada em plena pandemia,  podem encontrar chapéus e malas
pensadas e criadas com base no conceito da sustentabilidade e do handmade. 
Mais informações em: https://bit.ly/3aFsnP1
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Professor Rui Marcelino _ Almadesign vence o prémio Crystal Cabin Award
O Design de Produto Português está de parabéns! 
Mais informações em: https://bit.ly/3euLn42

Está disponível o vídeo com a coleção dos alunos FA.ULisboa que participaram
no Bloom do Portugal Fashion
Sofia Rodrigues e Leonel Seco com a coleção ‘The Box without Measures’ e Catarina
Serra e Miriam Cantão com a coleção ‘Resiliência’ (coordenação da Professora Maria
José Sacchetti).

https://bit.ly/3euLn42


 

 
Fora da FA

1.ª corrida académica virtual
De 19 a 25 de maio. Todo o lucro reverterá a favor da Associação dos Serviços Sociais
do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa. 
Mais informações em: https://bit.ly/3eDVILc

 
Oportunidades

 

 

https://vimeo.com/539866480
https://bit.ly/3eDVILc


Webinar “Empregabilidade dos Diplomados do Ensino Superior: desafios em tempos
de pós-pandemia”
Dia 4 de maio. 
Mais informações em: https://bit.ly/3nyi8Bx

Conferência 10.º Projetar Lisboa 2021
Até 31 de maio está aberta a call for papers.  De 16 a 19 de novembro. Virtual. 
Mais informações em: 10projetar2021.fa.ulisboa.pt

Summer School Programme 2021:  “Metal in Loulé” organizado pela Michelangelo
Foundation e  com os seguintes parceiros: Câmara Municipal de Loulé, Fundação
Ricardo do Espírito Santo Silva e Associação Passa ao Futuro
Candidaturas até 16 de maio. De 11 a 23 de julho. Loulé.
Mais informações em: https://summerschool21.typeform.com/to/OcOXhp94

 
Emprego e bolsas

Oferta de emprego na QUADRANTE
Mais informações em: https://bit.ly/3xAucXq

Designer como freelancer para um projeto na área de hotelaria 
Designer para a personalização e criação da imagem gráfica (take away).
Mais informações em: frbreyner@gmail.com 

 
Concursos

Concurso Arquitetura e Engenharia Civil promovido pela Knauf Insulation
Até 28 de maio 2021. Alunos do último ano de licenciatura, alunos de mestrado e
alunos que tenham terminado o curso em 2020.
Mais informações em: https://www.knaufinsulation.pt/race-to-zero 

7.ª edição do PRÉMIO OTIS-FAyS
Até 30 de maio 2021. A iniciativa destina-se a todos os alunos de fim de curso das
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escolas de arquitetura de Portugal e Espanha. 
Mais informações em: www.arquitecturaysociedad.com 

RCR Summer e-Workshops 2021
Inscrições até 10 de maio.
Mais informações em: https://rcrlaba.cat/summer-workshop-2021/en.php
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