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8 a 12 de março 2021   

 
Na próxima semana

Lançamento da "Social and Economic Vulnerability of Roma People" com autoria da
Professora Maria Manuela Mendes
Dia 8 de março de 2021, às 15h, online via Zoom. 
Mais informações em: http://bit.ly/3sNPihV

Conferência PRAXIS, com a Arquiteta Inês Lobo
Dia 10 de março de 2021, às 17h, online via Zoom ID: 856 7294 9615.
Mais informações em: bit.ly/3bcNo4m
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Save the date

Conferência PRAXIS, com o arquiteto John Enright da Griffin Enright
Architects
Dia 17 de março de 2021, às 17h, online via Zoom ID: 856 7294 9615.

 
Menções

Pilar do Rio, ex-aluna da FA.ULisboa, criadora da sua marca própria, vencedora
de prémios como o prémio público Sangue Novo (2020), e prémio Inseta
(2018)em entrevista à Fashion Network
Mais informações em: https://bit.ly/3uY9aB1

O aluno de Doutoramento em Arquitetura Ricardo Antunes, participou no
Seminário “A mobilidade sustentável pós-pandemia: de Lisboa a Floripa”
Mais informações em: http://bit.ly/3uY9aB1

Professora Cristina Cavaco organizou Seminário  intitulado "Ciclo 'Políticas
Urbanas e Território: Que desafios?"  em parceria com a FAUP 
Mais informações em: http://bit.ly/3rfFnBf

Professor João Manuel Carvalho foi orador principal, por convite,
no Webinar da National University of Construction and Architecture of
Armenia (Yerevan), no dia 3 de Março de 2021, apresentando palestra com o tema
"Urban Development Projects - the need to break-even"

Professor João Favila participa no Podcast do CCB " Ai que está tão frio!",
disponível no Spotify
Mais informações em: http://spoti.fi/3sT2LoQ
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Boletim epidemiológico 

Consulte os resultados da testagem efetuada pela FA.ULisboa
Mais informações em: https://bit.ly/3bLxPj4

 
Fora da FA

MUNHAC Promove visita virtual 
O MUNHAC - Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa promove
visita Interativa ao museu. 
Mais informações em: http://bit.ly/3bbruyr

Conferência de Anthony Vidler intitulada Style(s) and Society: History and
Modernity in 19th Century Architectural Theory
Dia 10 de março, às 15H30. Via Zoom ID: 83624515187.

 
Inquéritos

Projeto de investigação Work@Home - Working at Home: Challenges and
Management Strategie
Tem como objetivo perceber como os trabalhadores portugueses se adaptaram ao
modelo de tele-trabalho assumido pelas empresas portuguesas no momento de
confinamento e pós-confinamento.
Mais informações em: http://bit.ly/3sS5tei

O Impacto Psicossocial da Pandemia COVID-19
Tem por objetivo explorar o impacto do stresse pandémico na qualidade de vida, no
bem-estar e na perturbação psicológica em estudantes do ensino superior. 
Mais informações em: https://forms.gle/6euVTAqrKqczUDHB7

 
Oportunidades
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Emprego e bolsas

Feira de emprego JobSummit 
Dia 17 de março, das 9h às 20h. 
Mais informações em: https://www.jobsummit.pt/

Oferta de estágios na UE para estagiários portadores de deficiência
Mais informações em: http://bit.ly/2OhtT1E

Empresa Inframais procura estagiário na área de Arquitetura
Mais informações em: http://bit.ly/3ri1y9V

Duas ofertas de estágio na AstSolutions Group na área de Arquitetura
Mais informações em: http://bit.ly/2OuRxIg

Ciclo de recrutamento para voluntários na Erasmus Student Network Lisboa
Mais informações em: https://www.esnlisboa.org/

 
Concursos

Concurso Archiprix 2021 
Até às 23h59m de 14 de março 2021 (seleção interna). Consulta os regulamentos
internos.
Mais informações em: http://bit.ly/3aMMYkU

O Roca One Day Design Challenge está de regresso a Portugal, desta vez a 13 de
março de 2021
Até 13 de março. 
Mais informações em: http://bit.ly/3uhzsgX

Concurso de ideias intitulado "O poder do design: restabelecer o convívio de
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proximidade durante e após a covid-19"
Até 15 de março.
Mais informações em: http://bit.ly/3tRiaXL

2ª edição do Prémio de Investigação Científica na área da Reabilitação, Dr.ª
Maria Lutegarda 
Até 15 de outubro.
Mais informações em: http://bit.ly/3kLbLJN
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