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13.ª Mostra 
da Universidade do Porto
C.C. da alfândega do Porto
12 a 15 de Março de 2015

a Mostra da Universidade do Porto é um pon-
to de encontro informal entre a comunidade 
universitária e todos aqueles que desejam 
saber o que se faz na maior instituição de 
ensino e investigação do norte do País.

os estudantes do ensino básico e secundá-
rio que perspetivam a continuação de estu-
dos no ensino superior – a quem a Mostra 
se dedica particularmente – terão a opor-
tunidade de, em diálogo com os docentes, 
investigadores, estudantes e técnicos uni-
versitários, conhecer a diversidade da for-
mação oferecida pela Universidade do Porto, 
confirmando escolhas ou descobrindo per-
cursos de estudo ainda não considerados.
Para esclarecer e orientar o visitante, estarão 
reunidas na alfândega do Porto todas as facul-
dades da Universidade do Porto – arquitetura, 
Belas artes, Biomédicas, Ciências, dentária, 
desporto, direito, economia, farmácia, enge-
nharia, letras, Medicina, nutrição, Psicologia 
e Ciências da educação – e diversos dos mais 
importantes centros de investigação nacionais 
responsáveis pelo avanço do conhecimento.

a Mostra da U. Porto é, também, uma ex-
pressão do entusiasmo pelo conhecimento. 
as diversas demonstrações, observações, 

espetáculos, atividades participativas ou 
jogos para que o visitante será desafiado 
são isso mesmo: uma pequeníssima amos-
tra daquilo que ‘faz mexer’ os universitários, 
sejam estudantes do primeiro ano ou pro-
fessores catedráticos. Será difícil não ser 
contagiado por tantas ‘visões do mundo’, por 
tanta variedade científica e inovação técni-
ca, por tantas formas de olhar, compreender 
e intervir na realidade. ora, não esperamos 
que os nossos visitantes resistam…

a Universidade já não é hoje lugar de passa-
gem para a aprendizagem com vista a um de-
sempenho profissional, mas uma instituição 
que procura acompanhar os seus antigos 
estudantes e receber novos públicos que 
exigem resposta às suas necessidades de 
desenvolvimento pessoal e profissional. Por 
isso mesmo, também na Mostra o visitante 
poderá encontrar diversas soluções de for-
mação pós-graduada, desde cursos curtos 
de formação contínua até programas douto-
rais de envolvimento internacional.

apoio social, desporto universitário, envol-
vimento cultural e social, mobilidade estu-
dantil, empreendedorismo, apoio ao ingresso, 
oportunidades de emprego, voluntariado, in-
vestigação pré-graduada, divulgação do co-
nhecimento… de tudo isto também se faz a 
Universidade – e tudo isto estará na Mostra.

venham visitar-nos!

horário
quinta 10H > 19H

sexta 10H > 19H

sábaDo 11H > 20H

Domingo 11H > 19H

formulário em 

mostra.up.pt

Entrada gratuita
InscrIções de grupos escolares
Paula CarvalHo

reitoria Da universiDaDe Do Porto
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