
      Faculdade de Arquitetura da ULisboa

Agenda FA Alunos     

8 a 12 de fevereiro 2021   

 
Na próxima semana

Inscrição na seleção de optativas, seleção de turnos das optativas e das
atrasadas/adiantadas
De 8 a 10 de fevereiro. 
Mais informações em: https://bit.ly/2YIXLWG
 
Dia Aberto para Mestrados
De 11 a 13 de fevereiro. Mediante inscrição prévia.
Mais informações em: http://www.fa.ulisboa.pt
 
Utilização dos espaços da FA.ULisboa durante o período de emergência
Mais informações em: AQUI

 
Save the date

Conferência PRAXIS, com o arquiteto Nuno Montenegro
Dia 17 fevereiro 2021. Online.
Mais informações em: bit.ly/2MXz4mz
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Menções

A FA.ULisboa esteve representada pela Secretaria de Gaduação e pelo Gabinete de
Comunicação no Dia Aberto Maiores 23
Evento promovido pela Reitoria da Universidade de Lisboa.

Alessia Allegri e Rita Ochoa, convidadas para colaborar na plataforma
multidisciplinar “URBANÓLOGO”, que irá promover um dossier dedicado ao tema
do ESPAÇO PÚBLICO
Mais informações em: http://bit.ly/39HYAp8

Candidaturas a Mestrado Não Integrado, Doutoramentos e Estudos Avançados 
De 1 a 28 de fevereiro.
Mais informações em: https://bit.ly/3oDrlr8
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Boletim epidemiológico

Os relatórios epidemiológicos estão disponíveis no site da FA.ULisboa, na página
informações úteis Covid-19  
Mais informações em: https://bit.ly/3qsdGFt

 
Fora da FA

Apoio voluntário para apoiar a estrutura hospitalar de contingência de Lisboa
Mais informações em: http://bit.ly/2YLZVVj
 
Projeto SOLIDARIS – Universidades Inclusivas: Competências chave da
comunidade universitária para o desenvolvimento de uma cidadania ativa
Dia 11 de fevereiro, às 16h. Online.
Mais informações em: https://bit.ly/2YGAi8A
 
Concurso de ideias intitulado "O poder do design: restabelecer o convívio de
proximidade durante e após a covid-19"
Até 15 de março.
Mais informações em: http://bit.ly/3pla0UU
 
Webinar intitulado "Inteligência Artificial e Ciência de Dados para Tratamento de
Multi-morbilidades"
Dia 17 de março, pelas 18h. Online.
Mais informações em: http://bit.ly/3iID4mS

 
Oportunidades

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

Estágios no Ministérios dos Negócios Estrangeiros na área de Design, Multimédia
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Candidaturas até 12 de fevereiro. A 15 de abril ou 15 de junho (3 ou 6 meses).
Mais informações em: http://bit.ly/3a09C81

Candidaturas abertas ao projeto ULISSES, no âmbito do da UNITE
(Novo Prazo) Até 28 de fevereiro de 2021. Sessão de esclarecimento a 10 de fevereiro.
Mais informações em: http://bit.ly/2IZG2WC

Bolsas parciais para estudo em Nova Iorque
Até 21 de fevereiro de 2021. 
Mais informações em: https://bit.ly/3cCKiYM

Candidaturas abertas ao concurso de investigação Social
Até 24 de fevereiro 2021.
Mais informações em: http://bit.ly/2YGculm

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

Programa World Monuments Fund Watch 2022
Até 1 de março 2021.
Mais informações em:  https://bit.ly/2VakKs0

Ecodesignlab promove concurso de ideias "Fui à tropa"
Até 31 de março de 2021. 
Mais informações em: https://ecodesignlab.educoach.pt/ 

Concurso de Arquitetura Luiz Conceição, para alunos de 1.º Ciclo de Mestrado
Integrado em Arquitetura
Até 30 de abril de 2021. 
Mais informações em: http://premiolc.ismat.pt/ 
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Abertas candidaturas a bolsas para projetos inovadores e tecnológicos na área de
Design e Marketing Digital
Até 14 de maio. 
Mais informações em: http://bit.ly/3q1ogCw

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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