
Como trabalha um arquitecto? Como funciona o Curso de Arquitectura da Universidade Independente? O que se estuda? 

Tem muita matemática? É preciso saber desenhar? É possível aceder para complementar o conhecimento? ... 

Durante a semana de 29 de Maio a 3 de Junho de 2006 o Curso de Arquitectura da Universidade Independente de Lisboa 

irá abrir suas portas para responder a estas e outras perguntas, dando a conhecer as suas instalações, as disciplinas 

leccionadas e as metodologias de ensino, possibilitando o contacto directo com potenciais alunos. A semana é dirigida aos 

estudantes do ensino secundário, sobretudo os que se preparam para ingressar no ensino superior, e que, desta forma 

poderão aferir melhor das suas vocações ou mesmo ampliar suas perspectivas e ideias quanto à carreira a abraçar.  

Também se dirige a quem, no sentido da “Aprendizagem ao longa da Vida”, achar que ainda não é tempo para parar. 

Especialmente com a implementação do Processo de Bolonha abrem-se novas possibilidades, com um 2º ciclo de estudo - o 

“Mestrado em Desenvolvimento Sustentável no Espaço Lusófono”.  

Durante uma semana, os visitantes poderão frequentar aulas teóricas e práticas, conversar com os alunos e os professores, 

sobre o curso, os futuros ciclos de estudo, incluindo a sua estrutura e funcionamento, disciplinas oferecidas, actividades 

extracurriculares e de extensão ou, sobre o mercado de trabalho para os futuros profissionais. 

Para mais informações veja o programa na página seguinte. 

Para saber mais sobre o Curso de Arquitectura consulte: www.uni.pt (UNI Artes) 

 



 

 

PROGRAMA: 

Apresentação:  

2ª feira, dia 29 de Maio 2006,  

18.30h, Sala da Arquitectura, Piso 1 

 

Historia da Arquitectura e do Urbanismo I: 

 4ª feira, dia 31 de Maio 2006,  

18.30h, Sala 5.16, piso 5 

Projecto I:  

2ª feira, dia 29 de Maio 2006,  

19.00h, Sala da Arquitectura, Piso 1 

 

Projecto III, IV:  

5ª feira, dia 1 de Junho 2006,  

18.30h, Sala da Arquitectura, Piso 1 

Urbanística e Projecto Urbano I:  

3ª feira, dia 30 de Maio 2006,  

20.30h, Sala 5.15, piso 5 

 

Materiais:  

6ª feira, dia 2 de Junho 2006, 

20.30h , Sala 5.16, piso 5 

História Crítica dos Sistemas Estruturais:  

4ª feira, dia 31 de Maio 2006, 

18.30h, Sala da Arquitectura, Piso 1 

Desenho I:  

Sábado, dia 3 de Junho 2006,  

10.00h , Ponto de encontro: Largo das Portas do Sol 
 

 


