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Apresentação

A Universidade de Coimbra (UC) é uma instituição pública de ensino superior em que a 
qualidade do ensino, formação e produção de conhecimento são objetivos expoentes da sua 
missão.  

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), uma 
das 8 Faculdades que compõem a UC, apresenta uma das mais amplas e diversificadas 
ofertas formativas universitárias do país, ao nível do ensino das ciências e do ensino das 
engenharias, contando com 11 cursos de licenciatura (1º ciclo de estudos) e 8 cursos de 
mestrado integrado (1º e 2º ciclos).  

A FCTUC concebeu um conjunto de palestras e atividades práticas, dirigidas a estudantes 
não universitários, cujo principal objetivo é despertar o interesse, aprofundar diversas áreas 
do saber e atrair os melhores e mais motivados alunos em ciências e tecnologias. Todas 
as palestras e atividades práticas, aqui apresentadas, são adequadas aos conteúdos dos 
programas letivos e respetivo grau de ensino. Docentes e investigadores deslocam-se 
às escolas gratuitamente, através de marcação prévia. Estas sessões incluem uma breve 
apresentação da Oferta Educativa&Formativa da FCTUC, com uma duração aproximada de 
10min.  

Todas as atividades propostas poderão ser realizadas também nas instalações da FCTUC, 
complementando a sessão teórica e/ou prática com visitas guiadas.   

Para marcação de palestras e/ou atividades práticas, os professores/psicólogos interessados 
deverão enviar um email para: gad@fct.uc.pt, indicando: o nome da palestra, datas mais 
convenientes, número de alunos e nível de ensino.

Agradecendo antecipadamente o vosso contato. 
Com os nossos melhores cumprimentos 

O Gabinete de Apoio à Divulgação da FCTUC 

http://gad@fct.uc.pt
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ARQUITETURA
Palestras

Título O que é ser arquiteto? 
Dinamizadora Teresa Pais 

Resumo A iniciativa contempla uma conversa sobre o que é ser arquiteto e quais os 
saberes fundamentais para um desempenho profissional de qualidade. A atividade termina 
com a apresentação de um vídeo que mostra o espaço e o ambiente escolares, no qual 
participam estudantes de vários anos, que falam da sua experiência pessoal enquanto alunos 
do Departamento de Arquitetura, e o diretor da Escola, Professor José António Bandeirinha. 

Duração Aprox. 45 min  
Público-alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes 15 
Equipamento necessário Sala equipada com tela, projetor e som. 
Modalidade Presencial ou remota.    
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CIÊNCIAS DA TERRA
Palestras

Título Procurando evidências de tsunamis antigos no fundo do Mar
Dinamizador Pedro JM Costa 

Resumo A investigação em evidências geológicas de tsunamis e tempestades é a única 
forma de se conseguir estabelecer períodos de retorno rigorosos.

Para além do tsunami de 1755 um evento catastrófico com cerca de 4000 mil anos foi 
detectado no registo estratigráfico português. Nesta apresentação estes estudos irão ser 
apresentados e irão ser exemplificadas um conjunto de técnicas analíticas (granulometria, 
composicionais, arquitectura interna, paleontológicas, geofísicas, geoquímicas incluindo 
biomarcadores e DNA, etc.) utilizadas em trabalhos realizados offshore (profundidades entre 
os 60m e os 500m).

O objectivo é demonstrar a importância da Geologia como ciência moderna e muito relevante 
para a sociedade actual.

 
Tipo de Atividade Palestra  
Duração da Atividade  2 blocos de aulas (aprox.90min.)
Público Alvo Ensino Secundário, 2ºe 3º Ciclo
Número limite de participantes Não definido  
Modalidade Ambas.
Equipamento necessário Projetor e som. 

Os participantes poderão observar amostras sedimentares recolhidas em diferentes contextos. 
Seria útil a disponibilização de lupas de mão.    
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Palestras

Título A história de um grão de areia 
Dinamizador Pedro JM Costa 

Resumo Os estudos de proveniência sedimentar permitem reconstruir as fases da vida 
de um mineral. Através de exemplos de areias de dunas, rios, praias serão apresentadas 
diferentes metodologias de observação para “reescrever a história de um grão”. Desta forma, 
pretende-se relacionar os processos forçadores com o produto sedimentar a analisar pelo 
geólogo.  

O desafio aos participantes é serem detetives por uma hora! Investigando a origem, os 
caminhos seguidos e como chegou ao seu destino um grão mineral.  
 
Tipo de Atividade Palestra  
Duração da Atividade  1 bloco de aulas (aprox. 45min.)
Público Alvo 1º, 2ºe 3º Ciclo;  
Número limite de participantes Não definido 
Modalidade Presencial.
Equipamento necessário Projetor e som. 

Os participantes poderão observar amostras sedimentares recolhidas em diferentes contextos. 
Seria útil a disponibilização de lupas de mão.     

Título A geologia de Marte é diferente da geologia da Terra? 
Dinamizador Pedro Pina 

Resumo  Pretende-se mostrar de uma forma simples que apesar de a Terra e Marte terem 
algumas características muito distintas tiveram também evoluções geológicas relativamente 
semelhantes em determinadas épocas e que a teoria geológica criada e desenvolvida na 
e para a Terra é totalmente válida e aplicável em Marte.  Após uma introdução sobre as 
características genéricas dos dois planetas, são apresentados aos estudantes vários pares de 
imagens com formas geológicas idênticas (uma da Terra, a outra de Marte) para identificarem 
a qual planeta pertence cada imagem. A informação fornecida no início será fundamental para 
se efetuar a distinção de cada par através do contexto, uma vez que as formas geológicas 
fornecidas são muito semelhantes.   
 
Tipo de Atividade  Palestra Presencial (Preferencialmente)  
Duração da Atividade  1 bloco de aulas (aprox. 45min.)
Público Alvo  1º, 2º ou 3º Ciclo; Ensino Secundário  
Número limite de participantes  Limitada à capacidade da sala/anfiteatro
Material/Equipamento a disponibilizar pela Escola Projetor e computador
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Palestras

Título Alterações climáticas nas regiões polares: processos locais, impactos globais 
Dinamizador Pedro Pina 

Resumo   Palestra sobre as alterações atuais nas regiões polares e os consequentes 
impactos globais. Serão apresentados resultados das alterações detetadas por deteção 
remota multiescala (satélites a drones), validada com trabalhos de campo no Ártico e na 
Antártida, sobre erosão costeira, recuo de glaciares e degradação de permafrost, entre 
outros, resultantes da participação de equipas portuguesas em projetos de investigação 
internacionais multidisciplinares.    
 
Tipo de Atividade  Palestra Presencial (Preferencialmente)  
Duração da Atividade  Aprox.45min (1º, 2º e 3º ciclos) ou,  2 blocos de aulas (aprox. 
90min.)(Secundário);
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º ou 3º Ciclo  
Número limite de participantes  Sem limite
Material/Equipamento a disponibilizar pela Escola Projetor e computador

Título Tsunamis e tempestades em Portugal 
Dinamizador Pedro JM Costa 

Resumo  Os efeitos do tsunami da Indonésia, em Dezembro de 2004, e do Japão, em Março 
de 2011, despertaram a opinião pública mundial para a temática da devastação provocada 
por este tipo de catástrofes naturais. As suas consequências foram escalpelizadas e o registo 
instrumental possibilitou a obtenção de um conjunto apreciável de dados que permitiram uma 
melhor compreensão destes fenómenos. No entanto, existem situações em que esse registo 
instrumental não está disponível e em que os dados históricos e geológicos são a única 
ferramenta para reconstituir o alcance e a magnitude de inundações ocorridas no passado.  
 
Tipo de Atividade Palestra  
Duração da Atividade  2 blocos de aulas (aprox. 90min.)
Público Alvo Secundário, 2ºe 3º Ciclo;  
Número limite de participantes Sem limite 
Modalidade Presencial.     
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Palestras

Título Os recursos geológicos no nosso dia a dia: essenciais ou desnecessários?
Dinamizadora Joana Paula Machado Ribeiro 

  Palestra que inclui a definição e importância dos recursos geológicos na nossa sociedade, com 
apresentação de vários exemplos concretos. Será feita referência aos recursos geológicos 
de Portugal. 
 
Tipo de Atividade Palestra  
Duração da Atividade  1 bloco de aulas (aprox. 45min.) ou 2 blocos de aulas (aprox. 
90min.);
Público Alvo Ensino Secundário, 3º ciclo;  
Número limite de participantes Sem limite 
Modalidade Presencial.
Material/Equipamento a disponibilizar pela Escola Projetor e computador

Título Serão as explorações mineiras compatíveis com a proteção do ambiente? 
Dinamizadora Joana Paula Machado Ribeiro 

Palestra onde se pretende discutir a compatibilidade de explorações mineiras do passado 
e do presente com a proteção do ambiente, perspetivando-se possibilidades futuras. Serão 
apresentados métodos que permitem conciliar atividades mineiras com a proteção do 
ambiente. Serão mostrados exemplos de boas práticas na indústria extrativa e de projetos de 
requalificação ambiental de áreas mineiras.   
 
Tipo de Atividade  Palestra  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45min.) ou 2 blocos de aulas (aprox. 
90min.);
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Sem limite
Modalidade Ambas
Material/Equipamento a disponibilizar pela Escola Projetor e computador
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Palestras ou Oficinas

Título Amostras de rochas e minerais
Dinamizador Pedro JM Costa 

Resumo   Esta actividade leva os participantes a interagir com amostras de rochas e 
minerais a diferentes escalas de observação. Desde a observação em amostras de mão 
à observação de imagens ao microscópio electrónico, passando pela observação com a 
lupa binocular e o microscópio petrográfico, os participantes são convidados a observar, 
caracterizar e identificar diferentes tipos de rochas e minerais. É uma actividade dirigida ao 
1º Ciclo e Jardim de Infância.   
 
Tipo de Atividade Palestra / Oficina  
Duração da Atividade  1 bloco de aulas (aprox. 45min.)
Público Alvo  Jardim de Infância e 1º Ciclo;  
Número limite de participantes Sem limite 
Modalidade Presencial.

Palestras ou Oficinas
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CIÊNCIAS DA VIDA
Palestras

Título As aves da nossa praia
Dinamizadores Ana Cláudia Norte e/ou Vítor Hugo Paiva 

Resumo Esta atividade pretende dar a conhecer as aves que se podem observar nas praias 
em Portugal e as particularidades do seu ciclo de vida. Isto será feito através da demonstração 
de fotografias, som das aves, curiosidades e aprendizagem de reconhecimento dos vestígios 
da sua presença. Pretende consciencializar as crianças sobre o meio envolvente e incentivar 
a prestar atenção, ver e ouvir o que as rodeia quando estão lá fora.   

Vai ser dado especial foco às espécies de aves marinhas/ costeiras que nidificam nas praias 
portuguesas. A época de nidificação estende-se desde Abril a Julho, dependendo da espécie, 
coincidindo com a altura do ano em que as praias são muito utilizadas por banhistas. Esta 
é uma das grandes ameaças a estas aves, pela destruição do seu habitat de nidificação, 
mas também porque é fácil as pessoas, por desconhecimento, pisarem os ninhos e os ovos, 
ou permanecer nas imediações destes durante várias horas perturbando a incubação ou 
a alimentação às crias. A problemática da poluição, nomeadamente por plásticos vai ser 
também abordada. 
   
Modalidade Palestra; Presencial interativa presencial  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Pré-escolar e 1º, 2º Ciclo; 
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Projetor, saída se som; Lupa (se disponível).
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Título A vida nos cursos de água da montanha 
Dinamizadora Cristina Canhoto 

Resumo Nesta palestra serão dados a conhecer os organismos dos cursos de água, como 
contribuem para a qualidade da água, como funcionam estes ecossistemas. Será abordada 
a relação curso de água-floresta e a sua importância para a preservação da biodiversidade e 
do bom estado ecológico destes sistemas de água doce. 
   
Modalidade Presencial (com demonstrações) 
Duração da Atividade 1 bloco de aulas preferencialmente
Público Alvo 3º Ciclo ou Secundário 
Número limite de participantes 1 turma
Equipamento e logística necessários Datashow

Título Bioquímica – O que é e para que serve
Dinamizadora Ana Urbano

Resumo  Centrada inicialmente no chamado metabolismo intermediário - o conjunto de 
processos bioquímicos que permitem a geração de energia e a produção de componentes 
intracelulares a partir dos nutrientes - a Bioquímica abrange hoje a totalidade dos processos 
que sustentam a vida. Do seu âmbito fazem parte, entre muitos outros exemplos, os 
mecanismos moleculares através dos quais a informação genética armazenada no ADN se 
traduz em vida. Esta área da ciência está intimamente relacionada com muitas outras áreas, 
tais como a Medicina, a Química Medicinal e a Biofísica. 

Com esta palestra, pretende-se dar aos alunos do ensino secundário uma perspectiva geral 
dos principais temas de estudo da Bioquímica, nomeadamente aqueles que são leccionados 
na licenciatura em Bioquímica da Universidade de Coimbra. Serão, também, referidas 
algumas das saídas profissionais para licenciados em Bioquímica.
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Título A vida e a morte dos indivíduos africanos escravizados durante a expansão marítima 
portuguesa, recuperados em Lagos, Portugal
Dinamizadora Sofia N. Wasterlain e/ou Maria Teresa Ferreira 

Resumo Nesta palestra, pretende-se contar a história da vida e da morte dos 158 
indivíduos que foram recuperados de uma lixeira urbana, datada dos séculos XV-XVII, em 
Lagos, Portugal. Com a escavação arqueológica realizada em 2009 surgiu uma nova fonte 
de conhecimento. Além dos contextos arqueológicos e históricos da descoberta, as análises 
antropológicas revelaram tratarem-se de indivíduos oriundos da África subsaariana. As 
condições de enterramento, numa lixeira urbana, o facto de alguns indivíduos terem sido 
enterrados amarrados, as suas posições desrespeitando as regras canónicas vigentes à 
época são fortes indícios de terem sido escravizados. De facto, durante o comércio atlântico 
do século XV, os escravos africanos ainda não eram batizados e, portanto, eram considerados 
apenas mercadorias. Com esta palestra, pretendemos divulgar os principais resultados 
obtidos a partir da análise antropológica destes restos esqueléticos, contribuindo assim para 
um maior esclarecimento sobre as pessoas afetadas neste período da nossa história.
 
Modalidade Palestra. Presencial
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45min.)
Público Alvo 3º Ciclo e Secundário  
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Datashow e PC

Título Sem plantas não há alimentos 
Dinamizador Jorge M. Canhoto 

Resumo Ao longo da história da humanidade foram domésticas muitas plantas que 
apresentam hoje características muito diferentes daquelas que possuíam inicialmente. 
Nesta atividade serão abordadas as técnicas de modificação das plantas, desde os simples 
cruzamentos á transformação e edição genéticas e o impacto que essas modificações têm 
na produção de alimentos. 
   
Modalidade Palestra; Presencial ou remota. 
Duração da Atividade  45 ou 90 min.
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.
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Título Porque é que os ursos polares não comem pinguins? 
Dinamizador José Xavier 

Resumo Palestra sobre a importância da Antártida para o planeta, e quais os riscos que 
enfrenta e como esses podem afetar Portugal e o resto do mundo. Adicionalmente, José 
Xavier irá explicar como, nas suas (> 10) expedições à Antártida, é fazer ciência polar, como 
é viver na Antártida e a vida diária de um cientista, enquanto realça a ciência que é feita pela 
sua equipa da Universidade de Coimbra (ex.:https://www.uc.pt/fctuc/dcv/pessoas/docentes/j_
xavier;  http://cientistapolarjxavier.blogspot.com/)
   
Modalidade Palestra; Presencial ou remota.
Duração da Atividade 45 ou 90 min.
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º ou 3º Ciclo 
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.

Título Como medir a poluição? 
Dinamizadora Matilde Maria Moreira dos Santos 

Resumo  Apresentação da necessidade de medir a poluição e das principais ferramentas 
que podem ser utilizadas. Será apresentada com mais detalhe uma dessas ferramentas, os 
testes de ecotoxicologia realizados com organismos, explicando o que são e os principais 
procedimentos (com exemplos). No final haverá uma pequena demonstração com visualização 
ao microscópio / lupa de alguns dos organismos teste mais utilizados e da montagem de um 
teste de ecotoxicidade para medir a poluição de águas.  
 
Tipo de Atividade Palestra com pequena oficina demonstrativa no final. Presencial.  
Duração da Atividade 2 blocos de 45 min.
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes 1 turma. 
Equipamento e logística necessários Computador e projetor. Lupa e microscópio.

https://www.uc.pt/fctuc/dcv/pessoas/docentes/j_xavier
https://www.uc.pt/fctuc/dcv/pessoas/docentes/j_xavier
http://cientistapolarjxavier.blogspot.com/
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Título As aves marinhas como sentinelas da saúde dos ecossistemas marinhos
Dinamizador Vitor Hugo Rodrigues Paiva 

Resumo Apresentação de ilustrações e vídeos acompanhados de palestra, sobre o papel 
das aves marinhas como predadores-topo das redes tróficas marinhas e assim espécies 
sentinela da saúde desses ecossistemas. Nomeadamente o seu potencial como bio-
indicadores da exposição a poluentes, da sustentabilidade de stocks piscatórios e ferramentas 
para implementação de áreas marinhas protegidas e gestão do espaço e recursos marinhos. 
 
Modalidade Palestra acompanhada de ilustrações e vídeos. Presencial ou Remota.  
Duração da Atividade  1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º ou 3º Ciclo 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Projetor e computador

Título Microbiologia Ambiental
Dinamizadora Paula Vasconcelos Morais 

Resumo Microbiologia ambiental é geralmente definida como o estudo dos efeitos dos 
microrganismos aplicados ao ambiente, às atividades humanas, saúde e bem-estar. Estes 
efeitos podem ter um impacto direto no ser humano, como por exemplo no caso das doenças 
de origem microbiana ou indiretamente através das suas ações em animais, plantas ou na 
saúde do ecossistema. Presentemente a microbiologia ambiental abrange uma série de áreas 
e questões de estudo.
 
Modalidade Palestra 
Duração da Atividade  1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo 3º Ciclo do ensino Básico e Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Projetor e computador
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Título A vida começa aqui, mas continua já a seguir: Biologia da Reprodução e Células 
Estaminais
Dinamizador João Ramalho Santos 

Resumo Temas a abordar: Como é que a partir de um grupo de células embrionárias 
iguais, se produzem tantas células tão diferentes? O que são células estaminais e de que 
modo podem ser úteis? Quais os novos desafios na área de Medicina Regenerativa?
 
Modalidade Palestra  
Duração da Atividade ajustável a 1 ou 2 blocos de aulas
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Projetor e computador

Título MENU - o projeto que oferece refeições nutritivas e saudáveis com macroalgas da 
costa portuguesa
Dinamizadores Ana Marta Gonçalves e Leonel Pereira 

Resumo Microbiologia ambiental é geralmente definida como o estudo dos efeitos dos 
microrganismos aplicados ao ambiente, às atividades humanas, saúde e bem-estar. Estes 
efeitos podem ter um impacto direto no ser humano, como por exemplo no caso das doenças 
de origem microbiana ou indiretamente através das suas ações em animais, plantas ou na 
saúde do ecossistema. Presentemente a microbiologia ambiental abrange uma série de áreas 
e questões de estudo.
 
Modalidade Palestra 
Duração da Atividade  1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo 3º Ciclo do ensino Básico e Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Projetor e computador
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Título MitoFitness: à procura de um programa de treino mitocondrial
Dinamizadora Anabela Rolo 

Resumo As nossas células podem ser mais ou menos ricas em mitocôndrias, mas todos os 
tipos celulares têm em comum a dependência da produção de ATP pela mitocôndria. A função 
mitocondrial na célula, é bastante complexa, para além da produção de ATP. Perturbações 
graves da função mitocondrial resultam na diminuição da viabilidade celular, sendo esta uma 
questão central em diversas patologias. Não seria bom conseguir estabelecer um regime 
de treino intenso, estimulador da capacidade mitocondrial e portanto terapêutico? Esta é 
uma questão que o MitoLab procura responder. Discutiremos como diversas patologias, tais 
como diabetes e obesidade, estão associadas a disfunção metabólica e quais são as mais 
inovadoras estratégias terapêuticas.
 
Modalidade Palestra  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Computador

Título Impactos dos eventos climáticos extremos nas aves marinhas
Dinamizador Jorge Miguel Ribeiro Pereira 

Resumo As projeções climáticas apontam para um aumento da frequência, persistência e 
severidade dos eventos climáticos extremos para as próximas décadas. No ambiente marinho 
destacam-se as ondas de calor, as tempestades e a alteração na dinâmica de correntes como 
os eventos mais nocivos para o equilíbrio do ecossistema. Com esta apresentação pretende-
se dar a conhecer aos alunos os efeitos dos eventos climáticos extremos nos predadores 
de topo, como são o caso das aves marinhas, e de que forma as espécies deste grupo se 
adaptam a mudanças extremas no ambiente marinho.
 
Modalidade Palestra 
Duração da Atividade  1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário, ou 3º Ciclo 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Projetor e computador
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Título Ciência Cidadã: Como é que podes contribuir para a recolha de dados científicos 
para a conservação do ambiente.
Dinamizador Vitor Hugo Rodrigues Paiva 

Resumo Apresentação de ilustrações e vídeos acompanhados de palestra, sobre o papel 
das aves marinhas como predadores-topo das redes tróficas marinhas e assim espécies 
sentinela da saúde desses ecossistemas. Nomeadamente o seu potencial como bio-
indicadores da exposição a poluentes, da sustentabilidade de stocks piscatórios e ferramentas 
para implementação de áreas marinhas protegidas e gestão do espaço e recursos marinhos.
 
Modalidade Palestra acompanhada de ilustrações e vídeos. Presencial ou Remota.  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º ou 3º Ciclo 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Computador e projetor

Título Conhecer as aves florestais que nidificam em cavidades e como as alterações 
climáticas as podem afetar.
Dinamizadora Ana Cláudia Norte 

Resumo Dar a conhecer as aves comuns que nidificam em cavidades e que podem ser 
avistadas em matas, como a Mata Nacional do Choupal, Coimbra, ou até mesmo nas cidades, 
durante todo o ano. Estas aves fazem ninho em caixas-ninho que podemos disponibilizar 
até no nosso jardim e podem ser muito úteis na investigação. Por exemplo, podemos 
estudar os efeitos das alterações climáticas, tais como os efeitos climáticos extremos como 
as chuvas intensas inesperadas, ou o efeito de temperaturas médias mais elevadas, nas 
populações selvagens. Com esta atividade pretende-se uma aproximação das crianças com 
o meio ambiente envolvente e em relação à fauna selvagem comum (neste caso, aves) e 
uma sensibilização para as repercussões dos efeitos da ação humana no equilíbrio dos 
ecossistemas. Inclui uma breve palestra com a apresentação de um filme (5 min) e um jogo 
interativo de emparelhamento de cartas entre espécie de ave e ninho, para fazer em grupos..
 
Modalidade Palestra e jogo interativo. Presencial. 
Duração da Atividade  1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo 1º e 2º ciclo 
Número limite de participantes Não definido , embora o jogo interativo (com duração 
de cerca de 4min) deva ser por grupos de idealmente 3 a 4 alunos. 
Equipamento e logística necessários Projetor, 2 fotocópias A4 por aluno.
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Palestras ou Oficinas

Título Jogar Jenga com a teia da vida 
Dinamizador Ruben Heleno 

Resumo Todas as espécies dependem de outras espécies ao seu redor para se alimentarem, 
protegerem ou reproduzirem, formando uma enorme rede de interdependências. Vamos ver 
como os ecólogos tentam compreender o funcionamento deste grande puzzle de 9 milhões 
de peças, e como as atividades humanas estão a afetar as redes que formam o “motor” da 
natureza e dessa forma a afetar os serviços que recebemos dos ecossistemas. 
   
Modalidade Palestra ou Oficina (a escolher pela Escola, ou de acordo com as condições 
disponíveis), presencial  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário; 3º Ciclo
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor. Quadro branco e 
marcadores

Palestras ou Oficinas

Título Bactérias resistentes a antibióticos e onde encontrá-las
Dinamizadora Isabel Henriques 

Resumo Recentemente a Organização Mundial de Saúde considerou a resistência 
bacteriana a antibióticos uma das três maiores ameaças deste século em termos de saúde 
pública. Atualmente é já a causa do aumento de taxas de mortalidade e morbilidade associadas 
a doenças infeciosas. Durante muitos anos considerou-se que a dispersão de resistência a 
antibióticos seria um problema confinado a ambientes hospitalares. No entanto o aumento da 
prevalência de resistência a antibióticos em ambientes não hospitalares constitui um enorme 
risco para a saúde humana e animal. Nesta palestra apresenta-se o fenómeno da resistência 
a antibióticos, introduzem-se conceitos genéticos e fisiológicos que se relacionam com este 
fenómeno, discute-se a dispersão da resistência a antibióticos dando especial ênfase à 
dispersão ambiental e apresentam-se as medidas de mitigação mais atuais e promissoras.
   
Modalidade Palestra ou Oficina (A atividade pode funcionar nas duas modalidades, fica ao 
critério da Escola escolher a que mais se adequa) 
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox. 100 min.)
Público Alvo Ensino Secundário; 3º Ciclo
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.
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Título BCM nas escolas 
Dinamizadores Anabela Rolo, Carlos Palmeira, João Teodoro, Rui Silva, Luís Piochi 

Resumo Como comunicam as células? Como respiram as mitocôndrias? Vamos copiar 
DNA? Como é que podemos estudar as nossas proteínas? Esta atividade pretende estimular 
a curiosidade científica e promover o ensino experimental da ciência, possibilitando a 
execução de protocolos experimentais no campo da biologia celular e molecular. É também 
nosso objetivo fornecer novas ferramentas teóricas e práticas aos professores, assim como 
divulgar os novos caminhos da ciência nesta área.   

Modalidade Oficina. Presencial.
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox. 90 min.)
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Sala para aulas práticas e projetor.

Oficinas

Título O nemátode da madeira do pinheiro, Bursaphelenchus xylophilus: invasor oculto da 
floresta de pinheiro-bravo 
Dinamizadores Luís Fonseca, Joana Cardoso, Isabel Abrantes 

Resumo A atividade inclui uma componente teórica e uma componente prática sobre o 
nemátode da madeira do pinheiro (NMP), Bursaphelenchus xylophilus, agente causal da 
doença da murchidão do pinheiro (DMP) e considerado organismo de quarentena pela 
Organização Europeia e Mediterrânica para a Proteção das Plantas. Esta doença é o resultado 
de uma interação biológica complexa entre o nemátode, um inseto vetor, cerambicídeos do 
género Monochamus, e árvores do género Pinus. Na teórica serão abordadas as interações 
biológicas entre o nemátode, inseto vetor e pinheiros, métodos de diagnóstico e controlo e 
será realçada a importância deste nemátode em termos económicos e ecológicos. Na prática, 
os alunos, em grupos, irão extrair os nemátode de amostras de madeira e insetos e observar 
os nemátodes aos microscópios ótico e estereoscópico (lupa).

Modalidade Oficina
Duração 2 bloco de aulas (aprox. 90min.)  
Público-alvo 3º ciclo do ensino básico e ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido. 
Equipamento e logística necessários Projetor, lupas e microscópios, banca com 
água 

Nota Caso haja interesse por parte da escola, a oficina poderá ser alterada para uma 
palestra com duração de 45 minutos.   



Lab FCTUC 
na tua Escola

Palestras 
e Atividades Práticas  
21-22

Engª Civil

20

ENGª CIVIL
Palestras

Título Água pode escorrer dentro de um computador? 
Dinamizadora Rita F. Carvalho 

Resumo A importância do conhecimento de detalhes de um escoamento no projeto de 
obras hidráulicas / Eng.ª Civil. Exemplos de diferentes escoamentos, em sistemas naturais e 
construídos, modo de os estudar para poder projetar novos e manter existentes - sistemas de 
abastecimento, de drenagem de tratamento de águas, de aproveitamentos hidroelétricos, bem 
como a dinâmica associada a sistemas fluviais, costeiros e marítimos. Através de equações 
podemos simular escoamentos, visualizar em detalhe o escoamento e o que este transporta 
e até estudar ações destes sobre a sua envolvente. Serão apresentados diferentes tipos de 
escoamentos em sistemas naturais e construídos.

Modalidade Palestra
Duração 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)  
Público-alvo Ensino Secundário, 3º ciclo 
Número limite de participantes Não definido. 
Equipamento e logística necessários Computador (meu) e projetor.

Título  EC… é mais do que se vê 
Dinamizador João H. Negrão 

Resumo Palestra sobre áreas genéricas de intervenção da Engenharia Civil

Modalidade Palestra
Duração 2 bloco de aulas (aprox. 90 min.)  
Público-alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido. 
Equipamento e logística necessários Computador com projetor e colunas.
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Título  A água no nosso dia a dia 
Dinamizador Nuno Eduardo Simões 

Resumo Já pensaste na importância da água no nosso dia a dia? Sabes onde a água 
é utilizada? Sabes como poupar? Nesta palestra vamos tentar responder a estas e outras 
perguntas relacionadas com a utilização da água.
   
Modalidade Palestra. 
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo 3º Ciclo; 2º Ciclo; 1ºCiclo 
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.

Título E se os carros voassem? O papel do Engenheiro Civil no planeamento e no projeto 
das cidades do futuro
Dinamizadora Anabela Ribeiro 

Resumo Apresentação de conceitos e de estratégias de planeamento e de projeto 
associados a uma mobilidade sustentável (economicamente, ambientalmente e socialmente) 
nas cidades do futuro. Exemplos de estudos, planos e projetos. Demonstração da importância 
da formação do engenheiro (multidisciplinar, direcionada para a sociedade civil e com uma 
boa base de métodos quantitativos) para o cumprimento dos objetivos indicados.  
  
Modalidade Palestra
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox. 90 min.) 
Público Alvo Ensino Secundário
Número limite de participantes  Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.
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Título Posso construir em cima de areia movediça?  
Dinamizadores António Pedro e Paulo Pinto 

Resumo Nesta atividade é explorado o fenómeno de liquefação que pode dar origem a 
grandes problemas nas estruturas de engenharia civil sendo igualmente mostrado como 
podem ser estudados e como podem ser prevenidos.   
 
Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário; 3º Ciclo 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.

Título Os edifícios têm “pele”? Qual a sua função e importância?
Dinamizadora Isabel Torres 

Resumo  Revestimentos dos edifícios. Sua importância. Sua função. Cuidados a ter na sua 
execução, manutenção e reabilitação. 
 
Modalidade Palestra  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo 3º Ciclo 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Projetor e computador

Título A energia das ondas
Dinamizador José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida 

Resumo  Uma palestra sobre a energia destrutiva das ondas (erosão costeira - tempestades) 
e a energia útil das ondas (produção de energia renovável), apoiada no visionamento de 
slides ilustrativos e na apresentação de vídeos com ensaios experimentais sobre o conversor 
multifuncional de energia das ondas que está a ser desenvolvido na Universidade de Coimbra. 
 
Modalidade Palestra  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes máx 60 
Equipamento e logística necessários Projetor e computador
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Título BETÃO, O melhor amigo do engenheiro
Dinamizador Fernando G. Branco 

Resumo JDesafios, inovação e evolução futura do material de construção mais frequente, 
face às atuais exigências ambientais e resposta a alterações climáticas.
   
Modalidade Palestra. 
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox. 90 min.)
Público Alvo Ensino Secundário
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor. Quadro.

Título As paredes têm ouvidos
Dinamizador Paulo Mendes e Diogo Mateus 

Resumo O ruído e o desconforto acústico nos edifícios. As atividades geradoras de ruído 
(discotecas, indústria, autoestradas, etc.) e as estratégias para as controlar.  
  
Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.) 
Público Alvo Ensino Secundário
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor. Quadro.

Título Os edifícios “verdes” são casas pintadas de verde?
Dinamizadora Julieta António 

Resumo Construção sustentável. Impactos da construção no ambiente e princípios de 
sustentabilidade a aplicar na construção.  
  
Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.) 
Público Alvo Ensino Secundário
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.
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Título Estruturas - das naturais às feitas pelo homem  
Dinamizador Paulo Providencia 

Resumo Breve percurso pelas estruturas, apresentando algumas das suas caraterísticas e 
demonstrando a sua relevância.   
 
Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Computador e projetor. Quadro.

Título Porque voam mais os carros em dias de chuva?
Dinamizadora Arminda Almeida 

Resumo  Irá mostrar-se os materiais que compõem as estradas (será alcatrão? será 
betuminoso?) e que fatores afetam a aderência entre os pneus e a superfície da estrada. Os 
participantes terão a oportunidade de medir alguns desses fatores (sim, vão meter as mãos 
na massa…). 
 
Modalidade Palestra  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Projetor e computador

Nota  Seria interessante fazer umas medições no exterior da escola, mais propriamente 
numa zona pavimentada existente no recreio da escola 
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Título Razão tem o girassol
Dinamizador Nuno Albino Simões 

Resumo Palestra sobre os desafios da utilização racional de energia nos edifícios versus 
garantia de conforto. Os princípios da construção solar passiva para a arquitetura e a 
engenharia.
   
Modalidade Palestra. 
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo 3º Ciclo
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.

Título As ondas e as praias
Dinamizador José Simão Antunes do Carmo 

Resumo Onde se formam as ondas no mar e porque se propagam em direção à costa? 
Porque rebentam as ondas ao chegarem à praia? Porque ocorre e como se forma a onda 
gigante da Nazaré? Porque existem praias? Donde vêm as areias?  

Nesta palestra procurarei explicar todos estes fenómenos de forma adequada ao público 
alvo.  
  
Modalidade Palestra (presencial)
Duração da Atividade entre 45 minutos a uma hora 
Público Alvo 2º e 3º Ciclo
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Tela de projeção ou parede branca. Sala com 
possibilidade de obscurecimento na zona de projeção.
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Título Vidro: O material desconcertante  
Dinamizadora Sandra Jordão 

Resumo  1. Apresentação da história do vidro, desde a Antiguidade até aos nossos dias.  
  2. Descrição das tecnologias recentes que tornam este material apto para 
tantas utilizações surpreendentes. 
  3. Mostra de modelos e materiais.    
 
Modalidade Palestra, Presencial
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário ou outro 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Tela de projeção ou parede branca. Sala com 
possibilidade de obscurecimento na zona de projeção.

Título Casas de árvores
Dinamizadora Sandra R.S. Monteiro 

Resumo  “Será que só se podem fazer casas nas árvores ou pode construir-se com elas?” 
“E isso é ser amigo do ambiente?” “Será que construir com madeira é coisa do passado ou 
do futuro?” São algumas das questões a que vamos responder.                                                                                                                                      
O foco da palestra será a utilização de madeira a nível estrutural em edifícios e pontes, o 
material em si, madeira maciça e produtos de madeira, bem como a sua aplicação conjunta 
com outros materiais, como o betão, por exemplo. 
 
Modalidade Palestra  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Projetor e computador
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Título O betão fica mais seguro se estiver armado?
Dinamizador Luís Costa Neves 

Resumo Será realizada uma apresentação com imagens ilustrativas dos princípios de 
funcionamento dos principais elementos e tipos de estruturas de edifícios. Imagens com 
breve explicação do funcionamento do betão armado, sua história, e exemplos marcantes.
   
Modalidade Palestra. 
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário
Número limite de participantes Sem limite
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.

Título A qualidade do ar que respiramos [NOTA: disponível no 2º semestre]
Dinamizador Oxana Tchepel 

Resumo A poluição do ar é um dos principais problemas ambientais em áreas urbanas.                       
Palestra (45 min): Fontes da poluição; efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde; 
caracterização da situação atual em Portugal.
Oficina (45 min): caraterização da qualidade do ar em locais escolhidos por alunos com base 
na informação disponível na internet.
  
Modalidade Palestra ou Oficina (a escolher pela Escola)
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.) 
Público Alvo Ensino Secundário, 3º ciclo
Número limite de participantes máx.30
Equipamento e logística necessários Computador e projetor. No caso da oficina: 
computadores com ligação à internet (1 computador por grupo de 2-3 alunos)

Palestras ou Oficinas
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Título Existem obras sem problemas?  
Dinamizador Telmo Dias Pereira 

Resumo Os alunos são confrontados com a necessidade de executar uma obra (a 
construção de um edifício, de uma ponte, de uma estrada, etc.)                                                                                              
Elencam-se os principais problemas a resolver: os projetos, os prazos e os custos.                                         
Dão-se pistas para a sua resolução, da conceção à utilização.     
 
Modalidade Palestra ou Oficina
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário 
Número limite de participantes Sem limite 
Equipamento e logística necessários Tela de projeção ou parede branca. Sala 
com possibilidade de obscurecimento na zona de projeção. Os alunos deverão levar lápis, 
borracha e régua ou esquadro.

Título Velhos são os trapos  
Dinamizador Raimundo Mendes da Silva 

Resumo Desafios do património construído e da reabilitação de edifícios. A redescoberta 
da memória como impulso para um futuro mais sustentável. Para alunos do 3.º é ciclo é um 
passeio pela diversidade de edifícios novos e existentes, a partir de mais de 3 centenas de 
fotografias, com desafios que envolvem os alunos na descoberta dos seus segredos. Para 
alunos do secundário é atividade de rua, com desafios de conservação e descoberta “in loco” 
da sua própria cidade ou vila.    
 
Modalidade Palestra ou Oficina (a escolher pela Escola)
Duração da Atividade 45 min/ aula (3º ciclo); 90 min/oficina/atividade de rua (secundário)
Público Alvo Ensino Secundário; 3º Ciclo 
Número limite de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Computador e projetor. Colunas

No caso da atividade de rua (oficina) é necessário garantir a autorização para a saída dos 
alunos, a pé, circulando no centro da cidade em atividade de grupo.

Observações No caso de oficina implica visita prévia ao local com antecedência mínima 
de 15 dias.
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ENGª ELETROTÉCNICA 
E DE COMPUTADORES
Palestras

Título Das emoções à robótica interativa 
Dinamizador Paulo Menezes 

Resumo O ser humano é, na realidade, uma “máquina” movida por emoções. Os sentidos 
(visão, audição, tato) são a porta de entrada para todo um conjunto de estímulos provenientes 
do que nos rodeia, sejam as pessoas, o ambiente nas várias componentes ou os objetos. 
Estes estímulos podem ter uma contribuição positiva ou negativa para o estado emocional 
do individuo. Embora a engenharia tenha andado durante muito tempo apenas ocupada em 
produzir soluções para problemas das pessoas, nem sempre teve as próprias pessoas em 
conta. Hoje sabemos o quão importante é conhecermos as pessoas para quem projetamos 
O desenho de qualquer sistema interativo deve tomar isso em conta, pois para ter sucesso, 
deve contribuir para a manifestação de emoções positivas.  

Nesta palestra iremos falar sobre o que é desenhar um sistema interativo e como a Engenharia 
Eletrotécnica e de Computadores se liga pode ligar a outras áreas do saber para criar desde 
telemóveis a robôs sociais, passando pela realidade virtual e aumentada. 
 
Tipo de Atividade Palestra  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes  Sem limite  
Equipamento e logística necessários Computador sistema de vídeo e áudio. 
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Título Robótica Médica: Desafios e Soluções  
Dinamizador Rui Cortesão 

Resumo Robótica médica para quê? Tecnologias assistidas. Robótica de reabilitação. 
Robótica cirúrgica. Robótica não cirúrgica. Perspectiva histórica. Apresentação de vários 
projetos a decorrer no ISR na area da robótica médica.     
 
Modalidade Palestra ou Oficina
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário e 3º ciclo
Modalidade Presencial ou remota
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.

Título Imagiologia por Tomografia Eléctrica
Dinamizador Pedro Faia 

Resumo Hoje em dia, a caracterização experimental do comportamento de escoamentos 
em condutas pode ser levada a cabo recorrendo a vários métodos. No entanto, os sistemas 
utilizados industrialmente carecem da resolução espacial e temporal necessária para a 
identificação de problemas e para o controlo dos processos. Além disso, a maioria desses 
sistemas é intrusiva e lenta (alguns inclusive usa radiação prejudicial aos humanos). A 
Tomografia Elétrica oferece um vasto campo de possibilidades devido ao seu baixo custo, 
portabilidade e, acima de tudo, segurança no manuseio, já que não usa radiações que exijam 
cuidados especiais e que produza resíduos perigosos. É relativamente rápida e simples de 
operar e é suficientemente robusta para lidar com a maioria dos ambientes industriais.
   
Modalidade Palestra. 
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo Ensino Secundário
Número limite de participantes Sem limite
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.
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Título Ver o interior dos materiais e do corpo humano com ultrassons
Dinamizador Mário João Santos 

Resumo Os ultrassons são ondas mecânicas com frequências superiores à da gama de 
audição humana, que podem ser usados em diversas áreas, sendo talvez a mais conhecida a 
área da imagiologia médica, vulgarmente conhecida como ecografia. Nesta palestra pretende-
se dar uma visão global das aplicações dos ultrassons na inspecção do corpo humano e 
também de outros materiais.
  
Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.) 
Público Alvo 1º 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico; Ensino Secundário
Número limite de participantes Não definido.
Equipamento e logística necessários Computador e projetor, sistema de som, 
quadro.

Título Redes inteligentes? Vamos tornar o nosso planeta mais verde  
Dinamizador Humberto Jorge 

Resumo A eletricidade como pilar principal para alcançar a descarbonização da atividade 
humana e garantir um desenvolvimento sustentável.  
Pretende-se dar a conhecer as diferentes formas de fontes renováveis para produção de 
eletricidade, bem como soluções para mitigar os impactos negativos causados aos sistemas 
de energia, pela integração dessas fontes, nomeadamente: formas de armazenamento de 
energia e gestão ativa da procura de energia.  
As redes inteligentes vão ser imprescindíveis para tornar possível esta integração.     
 
Modalidade Palestra ou Oficina
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)
Público Alvo 2º ou 3º ciclo
Número de Participantes 20 a 50 alunos
Equipamento e logística necessários Projetor e quadro

Palestras ou Oficinas
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ENGª INFORMÁTICA
Palestras

Título Apresentação das Licenciaturas do Departamento de Engenharia Informática 
Dinamizador Filipe Araújo 

Resumo Breve descrição da atividade: Farei a apresentação das licenciaturas lecionadas 
no Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, Licenciatura em 
Engenharia Informática, Licenciatura em Design e Multimédia e Licenciatura em Engenharia e 
Ciência de Dados, respetivas condições de acesso, conteúdos e possíveis saídas académicas 
e profissionais.

Tipo de Atividade Palestra
Duração 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)  
Público-alvo Ensino Secundário 
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título A computação criativa na multimédia
Dinamizador André Perrotta 

Resumo Nesta palestra o prof. André Perrotta irá mostrar o potencial da computação no 
contexto criativo e multimédia através da apresentação de diversos projetos científicos, 
artísticos e criativos dos quais participou, e que serviram para moldar seu percurso académico 
e profissional.

Modalidade Palestra
Duração 2 blocos de aulas (aprox. 90min.);  
Público-alvo Ensino Secundário
Modalidade Presencial
Equipamento e logística necessários Projetor HDMI, equipamento de som que se 
pode ligar na saída de auscultadores de um laptop comum.
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Título Programação em Design.
Dinamizador Catarina Maçãs 

Resumo Nesta palestra serão apresentadas as diferentes possibilidades da programação 
quando aplicada ao design e à representação de dados. Pretende-se evidenciar as diferentes 
vertentes da programação e mostrar como a mesma pode ser aplicada em diferentes domínios 
do design. Durante a apresentação será também discutido o processo subjacente à criação 
dos diferentes artefactos visuais.
   
Tipo de atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)  
Público Alvo Ensino Secundário 
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título Previsão de “Terremotos” cerebrais
Dinamizador César Teixeira 

Resumo A epilepsia é caracterizada pela ocorrência de crises/ataques (Terremotos) 
epiléticos que dificultam em muito a vida dos doentes. A previsão destes ataques pode ajudar 
na melhoria significativa da qualidade de vida. A palestra dá uma visão global das técnicas 
usadas para previsão de crises desde os anos 70 até aos dias atuais.
  
Tipo de Atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45min.) 
Público Alvo Ensino Secundário
Modalidade Presencial
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo
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Título Ciência de Dados e Inteligência Artificial: oportunidades e desafios  
Dinamizador Jorge Henriques 

Resumo Nesta palestra pretende-se dar a conhecer os desenvolvimentos recentes e os 
desafios atuais e futuros nos campos da Inteligência Artificial e da Ciência de Dados.    
 
Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45min.);
Público Alvo Ensino Secundário
Modalidade Presencial
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo.

Título De emoji a bandeiras: (co-)criatividade computational na representação de conceitos 
através de blending visual
Dinamizador João Miguel Cunha 

Resumo A colaboração entre humanos e sistemas de inteligência artificial pode ser 
especialmente útil em contexto de ideação criativa. Nesta apresentação iremos dar exemplos 
do domínio visual, com especial foco em sistemas de blending visual que podem ser utilizados 
para a representação de novos conceitos.  

Tipo de Atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45min.) 
Público Alvo Ensino Secundário
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Projetor e cabo HDMI
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Título Inteligência Artificial aplicada à biomedicina
Dinamizador Joel P. Arrais

Resumo Esta apresentação é focada nos recentes desenvolvimentos na área da Inteligência 
Artifical e sobre o impacto que esta terá na resolução de vários desafios na área da biomedicina. 
O orador, Joel P. Arrais, Professor no Departamento de Eng. Informática da Universidade de 
Coimbra vai partilhar a sua experiência na construção de modelos computacionais baseados 
em Deep Learning que permitem a identificação de alvos terapêuticos assim como no desenho 
de novos fármacos.
   
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45min.);
Público Alvo Ensino Secundário, 3º Ciclo; Área de Ciências 
Modalidade Presencial
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo.

Título Guerra no Ciberespaço 
Dinamizador Edmundo Monteiro; 

Resumo Nesta palestra serão abordados os principais problemas, desafios e soluções 
relacionados com a segurança informática (cibersegurança) 

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45min.);
Público Alvo Ensino Secundário
Modalidade Presencial
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Título O que é a Realidade Virtual?
Dinamizador Jorge C. S. Cardoso

Resumo Nesta palestra iremos discutir o conceito de Realidade Virtual, relacionando-o 
com outros conceitos como Realidade Aumentada e Realidade Mista. A palestra baseia-se 
em exemplos ficcionados e reais de sistemas de Realidade Virtual e aborda também alguns 
exemplos de tecnologias atuais. 

Tipo de atividade Palestra
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox. 90min.);
Público Alvo Ensino Secundário 
Modalidade Presencial
Equipamento e logística necessários Projecção vídeo/áudio (caso presencial)

Título Como “vê” o nosso cérebro e como o podemos explorar  
Dinamizadora Lorena Petrella 

Resumo Apresentação sobre a visão humana do ponto de vista periférico (olho) e do 
sistema nervoso central (cérebro). Abordar diferentes métodos para estudar o funcionamento 
do cérebro (electroencefalograma, fMRI, etc.).  Como podemos extrair informação a partir 
destes sinais e imagens usados na clínica.     
 
Tipo de atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)  
Público Alvo Ensino Secundário/3ºciclo
Modalidade Presencial
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo.
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Título 5G e cidades inteligentes 
Dinamizadora Marilia Curado 

Resumo Conceitos, projetos e desafios de investigação     
 
Tipo de atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)  
Público Alvo Ensino Secundário
Modalidade Presencial ou remota, dependendo da data e distância de Coimbra
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo.

Título Introdução á design e multimédia; 
Dinamizador Paul David Hardman 

Resumo Palestra a mostrar vários projetos feitos pelo alunos no curso e oficina de criar um 
cartaz tipográfico;     
 
Tipo de atividade Palestra (ou palestra e Oficina – neste caso a atividade pode funcionar 
nas duas modalidades, fica ao critério da Escola escolher a que mais se adequa);
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)  
Público Alvo 3º ciclo
Modalidade Presencial (oficina e palestra) ou remota (só palestra)
Equipamento e logística necessários Projector digital (só palestra) + outras 
materiais para definir (oficina).
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Título No, we can’t just let you hack your way into doomsday: a cibersegurança de 
infraestruturas críticas e serviços essenciais 
Dinamizador Tiago José dos Santos Martins da Cruz 

Resumo Uma palestra de que poderá ser ajustada desde 45m a 90m, dedicada à introdução 
do problema de cibersegurança nas infraestruturas críticas e como os incidentes podem 
afetar o dia-a-dia das pessoas.     
 
Tipo de atividade Palestra com eventual demonstração simples de ataque a autómato 
de controle de iluminação.
Duração da Atividade A palestra pode funcionar nos dois modelos (1 ou dois blocos de 
aulas). 
Público Alvo 9º ano e Ensino Secundário ( algum domínio de inglês)
Modalidade Presencial ( para uma turma de dimensões normais)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título Evolução e Computadores... Como assim!? 
Dinamizador Nuno Lourenço 

Resumo Sabias que é possível criar programas de computador que imitam a Natureza? 
Seja através dos principios da selecção natural de Darwin ou usando o comportamento das 
formigas como inspiração, é possivel criar métodos computacionais para resolver problemas 
de elevada complexidade. Nesta palestra os participantes terão a oportunidade  de contactar 
com a investigação que é feita nos Laboratórios do grupo de Sistemas Evolucionários e 
Complexos.    
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (15 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo
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Título Inteligência Artificial, Criatividade e Design
Dinamizador Penousal Machado 

Resumo Nesta atividade os participantes terão a oportunidade de visitar os laboratórios 
do grupo de Sistemas Cognitivos e Multimédia, interagir com investigadores e experimentar 
demonstrações dos sistemas de Inteligência Artificial, Criatividade Computacional e 
Visualização de Informação desenvolvidos no grupo.     
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (15 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título Pode a Evolução Criar Produtos Elegantes?
Dinamizador Nuno Lourenço / Penousal Machado / João Correia 

Resumo Na sociedade de hoje todos nós desejamos produtos exclusivos e modernos, o 
que faz com que a opção de personalizar produtos seja quase obrigatória em todas as lojas 
online. Apesar de muitas lojas permitirem que os clientes/utilizadores personalizem os seus 
produtos, isto nem sempre é feito da forma mais eficiente e amigável. Para ter produtos que 
reflitam as preferências de design, os utilizadores precisam passar por um processo moroso 
de escolher os componentes que desejam personalizar. Nesta palestra, revelaremos uma 
abordagem que usa os princípios da Seleção Natural de Darwin para a personalização de 
produtos.     
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (25 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo



Lab FCTUC 
na tua Escola

Palestras 
e Atividades Práticas  
21-22

Engª informática

40

Palestras

Título Introdução às Redes Neuronais Artificiais
Dinamizador Nuno Lourenço / Penousal Machado / João Correia 

Resumo Nesta palestra irão ser apresentados os conceitos básicos por detrás das redes 
neuronais artificiais. Durante a apresentação os participantes terão oportunidade de interagir 
com um sistema que permite reconhecer caras.     
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (100 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título Inteligência Artificial no dia à dia
Dinamizador Nuno Lourenço / Penousal Machado / João Correia 

Resumo Nesta palestra será feita uma passagem por aplicações de IA presentes no dia 
a dia. A ideia é sensibilizar a audiência para as vantagens e precauções a ter com produtos 
estão disponíveis no dia à dia que usam IA. Durante a apresentação os participantes terão 
oportunidade de ver exemplos de sistemas em funcionamento que tiram partido de IA 
alertando para a sua susceptibilidade a certas falhas.     
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (100 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo
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Título Real ou Falso?
Dinamizador Nuno Lourenço / Penousal Machado / João Correia 

Resumo Nesta palestra será feita uma passagem por aplicações e sistemas que usam 
Inteligência Artificial que conseguem criar conteúdos, sejam eles imagem, som ou vídeo, de 
forma realista e que nos colocam a duvidar sobre o seu conteúdo. Durante a apresentação a 
audiência vai interagir com alguns exemplos de sistemas que permitem criar conteúdos, onde 
será levantada a questão se o que estão a ver, é conteúdo criado por humanos ou criado por 
um abordagem autônoma que usa Inteligência Artificial.     
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (100 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título Inteligência Artificial centrada no Humano
Dinamizador Amílcar Cardoso / Penousal machado 

Resumo Quando pensamos em Inteligência Artificial temos a tendência para pensar em 
pensamento racional, resolução de problemas, otimização, etc. No entanto a IA tem vindo 
a expandir os seus horizontes através da exploração de outros aspectos fundamentais da 
inteligência, entre os quais: inteligência emocional, criatividade e arte. Estes desenvolvimentos 
podem levar a relações colaborativas entre IA e humanos, em que ambos os participantes 
contribuem ativamente. No entanto, para sermos capazes de facilitar este tipo de relação 
é necessário promover o desenvolvimento de sistemas de IA que sejam acessíveis e que 
permitam uma interação fácil e natural.    
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (100 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo
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Título Evoluir Inteligência Artificial
Dinamizador Penousal Machado / João Correia / Nuno Lourenço 

Resumo Tal como Pedro Domingos menciona, a Inteligência Artificial procura um algoritmo 
mestre, capaz de exibir inteligência genérica. Provavelmente, este algoritmo utilizará 
uma combinação das técnicas que têm vindo a ser exploradas ao longo dos anos. Nesta 
apresentação discute-se a forma como podemos combinar abordagens evolucionárias 
- baseadas nos princípios da evolução das espécies - com abordagens conexionistas - 
inspiradas no funcionamento dos cérebros - para evoluir sistemas inteligentes capazes de 
aprender e de se adaptarem a novos desafios.     
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (100 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título IInteligência Artificial, Design e Visualização
Dinamizador Penousal Machado  

Resumo Esta apresentação discute a forma como o Laboratório de Visualização e 
Design Computacional da Universidade de Coimbra tem vindo a aplicar e explorar técnicas 
de Inteligência Artificial em contextos de design digital, visualização de informação e arte 
computacional. Dá-se particular destaque à forma como as inovações científicas e técnicas 
foram incorporadas por forma a desenvolver aplicações simples, intuitivas e acessíveis.   
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (100 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo
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Título Inteligência Artificial e Direitos Humanos
Dinamizador Penousal Machado/ Amílcar Cardoso  

Resumo A Inteligência Artificial (IA) tem vindo a ocupar o espaço mediático como nunca 
antes o fez, sendo muitas vezes apresentada como uma potencial ameaça a vários níveis. 
Nesta apresentação iremos descrever o estado atual da IA, dando especial ênfase a 
como esta deve ser encarada e regulamentada. Desta forma, iremos abordar conceitos de 
responsabilidade social, inclusão e igualdade, e como estes devem ser utilizados em IA para 
benefício humano.     
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (100 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título Inteligência Artificial, já chegamos?
Dinamizador Penousal Machado  

Resumo Atualmente existem duas posições opostas na área da Inteligência Artificial 
(IA): IA forte defende que os computadores irão eventualmente tornar-se inteligentes; IA 
fraca defende que, embora pareçam inteligentes, os computadores nunca o serão. Nesta 
apresentação iremos abordar o debate entre estas duas posições, analisado os recentes 
desenvolvimentos em IA, identificando as suas grandes forças e fragilidades, e questionando 
se o desenvolvimento de IA fraca poderá levar ao aparecimento de IA forte.   
 
Tipo de atividade Palestra 
Duração da Atividade 1h
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (100 alunos máximo)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo
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Título Engenharia online para a sustentabilidade e a transição verde e digital
Dinamizador Alberto Cardoso  

Resumo Pretende-se chamar a atenção para a relevância da engenharia em geral e para 
a engenharia informática e para a engenharia e ciência de dados em particular, num contexto 
dos desafios e oportunidades para a sustentabilidade e a transição verde e digital, dando 
exemplos de recursos de engenharia online, nomeadamente usando laboratórios remotos, 
virtuais e de bolso, para experimentação e aprendizagem.  
 
Tipo de atividade Palestra ou Oficina – neste caso a atividade pode funcionar nas duas 
modalidades, fica ao critério da Escola escolher a que mais se adequa; 
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min)
Público Alvo Ensino Secundário
Modalidade Presencial
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo e internet.

Título Programação Criativa: programação aplicada à área das artes e da criatividade
Dinamizador Jacinto Estima  

Resumo A atividade Palestra pretende dar a conhecer e demonstrar de que forma é que a 
programação é usada nas áreas artística e criativa.
A atividade Oficina pretende proporcionar aos participantes a experiência de programar 
pequenas animações artísticas (visuais) através da biblioteca de software P5.js. Os 
participantes vão poder animar objetos geométricos simples dentro do ambiente de 
programação.
  
Tipo de atividade Palestra ou Oficina – neste caso a atividade pode funcionar nas duas 
modalidades, fica ao critério da Escola escolher a que mais se adequa; 
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min)
Público Alvo Ensino Secundário
Modalidade Presencial (No caso da Oficina – entre 15 e 20 participantes)
Equipamento e logística necessários sala com videoprojetor e computadores com 
acesso à internet;
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Título “Visualização de Informação e Ferramentas de Autor”
Dinamizador Evgheni Polisciuc  

Resumo Nesta atividade iremos introduzir os conceitos básicos de visualização 
de informação e de dados, esboçar um modelo simples para um conjunto de dados 
(papel&caneta), e implementar a visualização usando ferramentas de autor. A atividade 
foca-se principalmente no desenvolvimento de uma visualização com o objetivo de ajudar 
ao utilizador perceber dados e comunicar informação ao público em geral. Os alunos terão a 
oportunidade de conhecer novos conceitos sobre o design de informação e design gráfico, e 
como implementar uma visualização usando ferramentas modernas.  
 
Tipo de atividade Palestra ou Oficina  
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox.90min)
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º ou 3º Ciclo;
Modalidade Presencial
Equipamento e logística necessários folhas de papel A4 e lápis/canetas de cor.
Software Browser (ex. Google Chrome) + acesso à internet estável

Oficinas

Título Desenvolvimento de Experiência de Realidade Virtual na Web
Dinamizador Jorge C. S. Cardoso  

Resumo Nesta oficina, os alunos irão ficar a conhecer uma ferramenta para o desenvolvimento 
de experiências de Realidade Virtual na Web – a framework A-Frame. Durante a oficina, os 
alunos irão criar a sua própria experiência que poderão visualizar no computador de desktop, 
ou nos seus smartphones. 
 
Tipo de atividade Oficina  
Duração da Atividade 2 blocos de aulas
Público Alvo Ensino Secundário
Modalidade Presencial (recomenda-se um máximo de 2 alunos por computador.)
Equipamento e logística necessários Computadores para os alunos desenvolverem 
a experiência VR; projector video para o orador apresentar slides e demonstrar o uso.
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Título Programar Letras Reativas
Dinamizador Tiago Martins  

Resumo Nesta atividade os participantes terão a oportunidade de criar letras/caracteres que 
alteram a sua forma dinamicamente em reação a dados externos, p.ex. temperatura ambiente, 
movimento detetado com a câmara de vídeo ou ruído sonoro captado com o microfone. Será 
utilizado o Processing (processing.org) para implementar o desenho paramétrico de letras e 
posterior mapeamento de dados externos para características visuais das letras, em tempo-
real.  
 
Tipo de atividade Oficina  
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox.90min)
Público Alvo Ensino Secundário
Modalidade Presencial (10 participantes máx)
Equipamento e logística necessários Por aluno: Um computador com acesso à 
internet, microfone, webcam e Processing instalado.

Workshops

Título Cobras e Lagartos: Introdução à Programação em Python
Dinamizador Nuno Lourenço / João Correia  

Resumo Será feita uma introdução à programação utilizando a Linguagem python. Na 
primeira parte do workshop serão dados os conceitos básicos da linguagem. Na segunda 
parte iremos aplicar os conceitos aprendidos no desenvolvimento de um pequeno jogo. 
 
Tipo de atividade Workshop  
Duração da Atividade 4h (2h + 2h)
Público Alvo Ensino Secundário/ Ensino Superior
Modalidade Presencial (15 participantes máx)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo.
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Título O meu primeiro FaceSwap!
Dinamizador João Correia / Penousal Machado  

Resumo Nesta atividade serão introduzidos conceitos base sobre processamento 
automático de imagens usando python. Tendo como base um conjunto de rotinas já feitas 
e preparadas para manipular as imagens, o desafio será fazer uma pequena aplicação que 
permite selecionar partes de duas imagens para criar uma nova com as partes selecionadas.  
 
Tipo de atividade Workshop  
Duração da Atividade 4h (2h + 2h)
Público Alvo Ensino Superior
Modalidade Presencial (15 participantes máx)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título AI em Jogos - Vamos criar um bot!
Dinamizador João Correia / Nuno Lourenço / Penousal Machado  

Resumo Nesta atividade iremos usar o Unity para criar um bot para jogar um jogo com o 
utilizador. Começaremos com alguns conceitos base sobre lógica e agentes Artificiais para a 
execução do workshop. Iremos usar o motor de vídeo-jogos Unity3D para de forma interativa 
montar e simular o nosso bot.
 
Tipo de atividade Workshop  
Duração da Atividade 4h (2h + 2h)
Público Alvo Ensino Superior / Ensino Secundário
Modalidade Presencial (10 participantes máx)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo



Lab FCTUC 
na tua Escola

Palestras 
e Atividades Práticas  
21-22

Engª informática

Workshops

48

Título Desenvolve o teu Próprio Jogo
Dinamizador João Correia / Nuno Lourenço / Penousal Machado  

Resumo Gostas de jogos de computador? Já te perguntaste como é que são feitos? 
Gostavas de aprender a desenvolver um jogo? Tens aqui a tua oportunidade! Neste workshop 
irás aprender as bases necessárias para a criação de um jogo com unity, um dos motores de 
jogo mais versáteis e acessíveis do mercado. 

Tipo de atividade Workshop  
Duração da Atividade 4h (2h + 2h)
Público Alvo Ensino Superior / Ensino Secundário
Modalidade Presencial (10 participantes máx)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo

Título Arte Generativa: Do manual ao computacional
Dinamizador Penousal Machado  

Resumo Neste workshop serão introduzidos e explorados conceitos de arte generativa. 
Durante as primeiras duas horas serão usadas técnicas manuais convencionais, evitando-se 
o recurso a qualquer tipo de dispositivo computacional. Nas duas horas seguintes alguns dos 
conceitos explorados serão reinventados através do uso de técnicas computacionais. No final 
a workshop resultará num conjunto de artefactos analógicos e digitais que serão expostos. 

Tipo de atividade Workshop  
Duração da Atividade 4h (2h + 2h)
Público Alvo Ensino Superior / Ensino Secundário
Modalidade Presencial (10 participantes máx)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo
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Título Será possível passar no teste de Turing?
Dinamizador João Correia / Nuno Lourenço / Penousal Machado  

Resumo “Podem as máquinas pensar?”. Foi assim que, em 1950, Alan Turing introduziu o 
seu famoso teste para verficar se uma máquina tem capacidade de exibir comportamentos 
semelhantes ao do ser humano. Ao longo dos anos várias foram as tentivas para criar 
máquinas que conseguissem passar o teste, até que nos dias de hoje, temos diversas contas 
de Facebook e Twitter, que se comportam como pessoas, mas que são, na realidade, um 
programa de computador (um Bot). Neste workshop iremos ver como podemos desenvolver 
um bot para o Twitter, que tenha um comportamento muito parecido com o de um humano.

Tipo de atividade Workshop  
Duração da Atividade 4h (2h + 2h)
Público Alvo Ensino Superior / Ensino Secundário
Modalidade Presencial (10 participantes máx)
Equipamento e logística necessários Computador e projetor de vídeo
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ENGª MECÂNICA
Palestras

Título Gestão de Projetos para Engenheiros
Dinamizador Gabriela Fernandes  

Resumo  1.Introdução à gestão de projetos.
  2.A importância da gestão de projetos na engenharia.
  3.Competências do gestor de projetos.
  4.ferramentas e técnicas de gestão de projetos.
  5.Oportunidades profissionais do gestor de projetos

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox.90min)
Público Alvo 3º Ciclo
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Projetor e colunas de som para ligar ao 
computador

Título Porque acontecem explosões de gases e de poeiras e como as evitar
Dinamizador José Carlos Góis  

Resumo Palestra com ilustração de imagens e vídeos.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min) ou  2  blocos de aulas (aprox.90min)
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º e 3º Ciclo
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Projetor e colunas de som para ligar ao 
computador
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Palestras

Título Que é isso de “fazer investigação científica”??
Dinamizador Luis Adriano Oliveira  

Resumo  É comum lermos, em artigos sobre análise económica: “no momento atual, 
uma empresa que não aposte na inovação e se limite a reproduzir o que já outros fazem 
está condenada ao fracasso”. Por outras palavras, recorrendo a meios próprios ou em 
colaboração com instituições de natureza diversa – universidades, por exemplo – há que 
apostar na investigação científica para garantir o sucesso de um projeto empresarial. Razão 
de sobra para que empresas modernas e competitivas procurem enriquecer os seus recursos 
humanos, contratando jovens profissionais com perfil inovador. 

Mas o que representa, ao certo, fazer investigação científica? Que se espera, hoje, de um(a) 
investigador(a)? Que seja um génio, capaz de rivalizar com tantos outros génios que a História 
nos ensinou a olhar com admiração, ou quase veneração? Ou, pelo contrário, que seja uma 
pessoa normal, como todos nós? 

A presente comunicação tem como principal objetivo desmistificar os conceitos de investigação 
científica e de investigador(a). Para tal, falaremos de aspetos ligados a essa temática, como: 
objetivos da investigação; perfil atual de um(a) investigador(a); fases características de um 
processo de investigação (independentemente do assunto investigado); divulgação dos 
resultados da investigação; como garantir que esses resultados são dignos de confiança (ou 
seja, a vertente ética da investigação realizada). 

Tudo isso em apenas noventa minutos? “Yes, we can!” Mais, não só podemos como, muito 
provavelmente, será divertido!

Tipo de atividade Palestra seguida de discussão 
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox.90min)
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º e 3º Ciclo
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Se for presencial: sistema de projeção de 
imagem e som, para ligar a um computador portátil pessoal, que levarei comigo; 
Se for por via remota: material necessário para ligar Escola e Orador, através de uma reunião 
Zoom.
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Palestras

Título Ética e integridade no desempenho profissional: palavras bonitas, vazias de conteúdo?
Dinamizador Luis Adriano Oliveira  

Resumo Porquê e para quê falar de ética? Pura perda de tempo? Será ética, como alguns 
dizem, “coisa de padres”? Fala-se muito, e, no final, fica tudo na mesma? Nada mais falso! 
Ingénuo, diria até! Ética e moral, embora conceitos interligados, estão longe de ser sinónimos! 
Sejamos claros: a atualidade prova, à evidência, que não há ética sem qualidade nem 
qualidade sem ética! Os empregadores, que estão longe de “brincar em serviço”, há muito 
que vêm ganhando cada vez mais consciência desta interdependência. Já não lhes basta 
contratar colaboradores que sejam “tecnicamente competentes”, exigem mais! 

Por outras palavras, se quisermos vir a ter um bom emprego, somos confrontados com duas 
alternativas: (i) ou beneficiamos de uma enorme “cunha” (por favor, tirem-nos de vez deste 
filme!!); (ii) ou, para além da competência técnica específica da área de trabalho, fazemos 
prova de um sólido desempenho ético. 

Em que consiste, então, um “sólido desempenho ético”? Pois bem, é esse o tema central 
desta breve conferência. Nela serão visitados conceitos tão atuais e importantes como 
desenvolvimento sustentável, ética e integridade do conhecimento, competências transversais 
e transferíveis, inclusão e igualdade de género, responsabilidade social, entre outros. 

É fundamental começar a fazer essa reflexão tão cedo quanto possível (ao nível do ensino 
secundário, ou até mesmo antes: mais tarde, poderá ser tarde demais)! 

Dirigida, enquanto ilustração, ao exemplo concreto da construção do conhecimento científico, 
a palestra é conduzida em linguagem simples, leve e acessível (por vezes divertida, até!), 
sem recurso a nomenclatura especializada de qualquer domínio profissional em particular.

Tipo de atividade Palestra seguida de discussão 
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox.90min)
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º e 3º Ciclo
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Se for presencial: sistema de projeção de 
imagem e som, para ligar a um computador portátil pessoal, que levarei comigo; 
Se for por via remota: material necessário para ligar Escola e Orador, através de uma reunião 
Zoom.
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Palestras

Título Escrita científica: uma outra forma de romance?
Dinamizador Luis Adriano Oliveira  

Resumo Escrita científica é, antes de tudo, escrita. E se é certo que um bom nível de 
redação não garante, por si só, qualidade do conteúdo relatado, não é menos verdade que 
uma má escrita pode, simplesmente, “arrasar” um excelente conteúdo! Tudo aquilo que 
queremos evitar!! 

A garantia do sucesso de qualquer texto científico resulta, assim, da conjugação de dois 
fatores determinantes: a qualidade do conteúdo a partilhar; e o mérito da forma como esse 
conteúdo é relatado. A presente conferência focaliza, sobretudo, o segundo destes dois 
requisitos: valorizar o conteúdo através de um bom relato. Procura-se também, neste espaço 
de interação, estabelecer de forma clara as fronteiras que caracterizam a escrita científica 
enquanto género literário específico, bem distinto, por exemplo, do romance ou da poesia.  

Em tom dialogal e usando linguagem simples, mas rigorosa, esta iniciativa dirige-se, em 
primeira instância, a quem se empenha em relatar trabalho científico (contendo ou não 
inovação de conhecimento), procurando conferir-lhe o maior grau de impacto possível. 

A palestra acompanha autores na elaboração do seu próprio texto, desde que são confrontados 
com o desafio de uma folha em branco, até à fase das derradeiras verificações, conducente 
à versão final.

Tipo de atividade Palestra seguida de discussão 
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox.90min)
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º e 3º Ciclo
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Se for presencial: sistema de projeção de 
imagem e som, para ligar a um computador portátil pessoal, que levarei comigo; 
Se for por via remota: material necessário para ligar Escola e Orador, através de uma reunião 
Zoom.
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Palestras

Título Quem diz que as equações não têm música?
Dinamizador Luis Adriano Oliveira  

Resumo À semelhança da literatura escrita, a matemática é uma forma de comunicação. 
Particularmente estruturada, a linguagem matemática transmite representações teóricas da 
vida real, física, permitindo descrever esta última com elevado rigor, e formular previsões de 
comportamentos que a Natureza nos reserva para um futuro mais ou menos próximo. 

Concretamente, uma equação matemática estabelece a relação existente entre os seus dois 
membros, cada um formado por um ou mais termos. Dito de outro modo, uma equação “fala” 
e, mais do que isso, tem muito a dizer! 

Pode, então, colocar-se a questão: “Será de esperar que uma equação, para além do 
inerente conteúdo matemático, encerre em si elementos de natureza musical e/ou poética?” 
De natureza essencialmente lúdica, a presente palestra avança uma possível resposta para 
esta interrogação. 

Numa apresentação repleta de efeitos sonoros, procura-se ilustrar a referida resposta através 
de um exercício de correlação entre uma equação concreta (conhecida por “equação de 
Navier-Stokes”) e o trecho musical “Moldava”, de Bedrich Smetana (1824-1884). 

NOTA assistir a esta iniciativa não pressupõe qualquer conhecimento prévio de física, de 
química, ou sequer de matemática

Tipo de atividade Palestra
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox.90min)
Público Alvo Ensino Secundário, 1º, 2º e 3º Ciclo
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Se for presencial: sistema de projeção de 
imagem e som, para ligar a um computador portátil pessoal, que levarei comigo; 
Se for por via remota: material necessário para ligar Escola e Orador, através de uma reunião 
Zoom.
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Palestras ou Oficinas

Título Mecânica computacional
Dinamizador Luis Filipe Menezes  

Resumo Breve introdução ao tema e apresentação de exemplos ligados à engenharia 
Mecânica. Breve história da Universidade de Coimbra e sua importância na atualidade e 
perspetivas para o futuro.

Tipo de atividade Palestra oficina
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)  ou 2 blocos de aulas 
(aprox.90min)
Público Alvo 1º, 2º,  3º e Ensino Secundário
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Projetor.

Palestras ou Oficinas

Título Nanotecnologia: Inovação para o mundo de hoje e  do amanhã
Dinamizador Sandra Carvalho  

Resumo A nanotecnologia é considerada a tecnologia basilar do século XXI, pois oferece 
soluções para muitos problemas atuais, por meio de materiais, componentes e sistemas 
menores, mais leves, mais rápidos e mais eficazes. Nesta palestra serão abordadas  as novas 
oportunidades de mercado e os contributos da Nanotecnologia  para proteção do ambiente, 
proteção da saúde, para a microelectrónica,  para o desporto, etc.

Tipo de atividade Palestra oficina
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min.)  ou 2 blocos de aulas 
(aprox.90min)
Público Alvo 1º, 2º,  3º e Ensino Secundário
Modalidade Ambas
Equipamento e logística necessários Projetor.
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ENGª QUÍMICA
Palestras

Título O que é a Engª Química? 
Dinamizadores Vários

Resumo A Engenharia Química é uma área de conhecimento com intervenção na 
grande maioria dos produtos/serviços com que contactamos no nosso quotidiano, incluindo 
combustíveis, plásticos, produtos de papel, produtos alimentares, produtos de higiene pessoal, 
medicamentos e diversas aplicações biomédicas, entre muitas outras. Nesta palestra, serão 
apresentados diversos materiais para ilustrar a riqueza da disciplina da Engenharia Química 
e os desafios da profissão de Engenheiro Químico.
 
Duração da Atividade 50 minutos
Público Alvo 3º ciclo e Ensino Secundário
Número de participantes  Não definido   

Título Papel branco ou Papel castanho em branco? 
Dinamizadora Maria Graça Carvalho

Resumo No nosso dia-a-dia damos conta da existência de diversos tipos de papéis e 
cartões com diferentes características (jornais, revistas, livros, cadernos de apontamentos). 
Na maioria das vezes, usamos papel branco não revestido na impressora de casa. Se 
usarmos papel com coloração cinza ou castanha, a qualidade de impressão a cores é a 
mesma? Como é que se produzem estes tipos diferentes de fibras que conferem aos papéis 
diferentes características? Como é que se individualizam as fibras existentes na madeira? 
Como é que as fibras obtidas a partir da madeira (cor castanha) ficam mais brancas? 

Nesta apresentação ficarão a saber qual a sequência de etapas mais ou menos comuns a 
praticamente todos os processos de fabrico de papel: i) selecção e preparação da matéria-
prima (madeira), ii) obtenção da suspensão de fibras celulósicas, designada pasta (por 
cozimento químico ou, alternativamente, por via mecânica), iii) branqueamento.
 
Duração da Atividade 50 minutos
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes  Não definido   
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Palestras ou Oficinas

Título Queres tomar café? 
Dinamizadora Cristina Gaudêncio Baptista

Resumo Tomar café é um ato social em muitos países de vários continentes. Se ainda não 
preparaste um café, temos a certeza que tens uma ideia de como se prepara. “Uma ideia?” - 
estás tu a pensar – “Eu sei fazer um café!” 

Pois é mesmo isso que queremos discutir contigo. Porque se utiliza água quente em vez de 
água fria? Café moído e não café em grão? E o café à venda em saco pode ter diferentes 
moagens! Porquê? E o que tem tudo isto a ver com Engenharia e, em particular com a 
Engenharia Química? 

Acompanha-nos na descoberta da resposta a estas e muitas outras questões! 
 
Palestra 50 min, Ensino Secundário, Sem limite de participantes
Oficina no DEQ ou na Escola, 100 min, Ensino Secundário, 25 alunos
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Título Vamos construir uma fábrica?
Dinamizadora Cristina Gaudêncio Baptista 

Resumo Cada um dos produtos da Engenharia Química que utilizamos no nosso dia-a-dia, 
desde o sabonete, o papel onde escrevemos, os telemóveis ou mesmo os combustíveis para 
os veículos, dando apenas alguns exemplos, tem por detrás um processo de produção numa 
empresa industrial.  

Na fábrica, equipamento específico permite usar matérias-primas que através de diversas 
etapas de reacção e de separação resultam no produto final: sabonete, papel. É a sequência 
destas etapas que conduz a um processo químico. Como a Engenharia Química se preocupa 
cada vez mais com o Ambiente e a Sustentabilidade, para além de produzir novos produtos 
com novas matérias, também desenvolve processos de reciclagem com reaproveitamento 
desses mesmos materiais. 

Tendo por base a descrição do processo de reciclagem de um plástico, vem connosco utilizar 
um software específico para aprender a desenhar um “Diagrama de Processo”. Verás como a 
criação destes diagramas e a sua correta utilização são fundamentais na construção de uma 
fábrica e no dia-a-dia de quem lá trabalha.
   
Palestra 50 min, Ensino Secundário, Sem limite de participantes
Oficina no DEQ ou na Escola, 100 min, Ensino Secundário, 20 alunos

Título Pequena viagem ao grande mundo de uma folha de papel!
Dinamizador Paulo Ferreira 

Resumo De que é feita uma folha de papel? Não é só de fibras obtidas a partir das árvores 
ou fibras recicladas! Porquê? Como é feita uma folha? Que tipos de papéis existem? Para 
que podem ser usados os papéis? Até em aplicações na electrónica e na medicina! Como 
podemos melhorar a qualidade do papel para ser escrito ou impresso? O papel continua a ser 
e será sempre tão importante na vida de todos os dias e vais encontrar respostas para estas 
perguntas e outras mais numa “pequena viagem ao grande mundo de uma folha de papel”.
  
Palestra 50 min, Ensino Secundário, Sem limite de participantes
Oficina no DEQ ou na Escola, 100 min, Ensino Secundário, 25 alunos
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Título O que é que a Engenharia Química tem a ver com o transporte de fluidos?
Dinamizador Fernando Bernardo 

Resumo Quanto tempo demora a descarregar um tanque com um tubo sifão? Qual a 
velocidade de queda livre de um paraquedista? E o que é que isto tem a ver com Engenharia 
Química? Tem muito, porque estamos a falar de conservação da massa, energia e momento 
em escoamento de fluidos, que são as bases para a compreensão dos fenómenos que 
têm lugar nos equipamentos da indústria química (reactores, filtros, colunas de destilação, 
permutadores de calor).
   
Palestra 50 min, Ensino Secundário, Sem limite de participantes
Oficina no DEQ ou na Escola, 100 min, Ensino Secundário, 25 alunos

Título O mundo dos produtos químicos formulados
Dinamizador Fernando Bernardo 

Resumo Por que é que a maionese tem a consistência de maionese? Como é que se 
faz um bom gelado cremoso e qual a relação entre a sua composição e o seu sabor? E 
como é que estes produtos (alimentares, farmacêuticos, cosméticos, etc...) são concebidos 
e formulados? Há muita ciência e engenharia por detrás destes produtos do dia-a-dia. Como 
irás ver, uma das funções do engenheiro químico é desenvolver e testar novos produtos 
deste tipo.
  
Palestra 50 min, Ensino Secundário, Sem limite de participantes
Oficina no DEQ ou na Escola, 100 min, Ensino Secundário, 25 alunos
Logística necessária na Escola Laboratório com material de vidro usual
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Título Aerogel de sílica: Isolamento térmico na Terra e no Espaço
Dinamizadora Luísa Durães

Resumo O que é um aerogel? Quais as aplicações? Como se prepara um aerogel à base 
de sílica e quais as suas propriedades únicas? A tecnologia e química sol-gel na engenharia 
de produtos à medida da aplicação. Aplicações dos aerogéis de sílica na Terra e no Espaço. 
Amostras para demonstração: “Leve como uma pena...”, “Foge água, foge!”, “Pareço um 
marshmallow, mas não sou comestível.”.
   
Palestra 50 min, Ensino Secundário, Sem limite de participantes
Oficina no DEQ ou na Escola, 100 min, Ensino Secundário, 25 alunos
Logística necessária na Escola laboratório com material de vidro usual 

Título O que é Modelação Molecular?
Dinamizador Pedro Simões 

Resumo Será possível prever como se comporta uma molécula? E fazê-lo virtualmente no 
computador, sem ir para o laboratório? E será isso útil para desenvolver novas moléculas? 
Por exemplo um novo medicamento? Vem descobrir o mundo da modelação e simulação 
molecular, assistidas por computador.
  
Palestra 50 min, Ensino Secundário, Sem limite de participantes
Oficina no DEQ ou na Escola, 100 min, Ensino Secundário, 25 alunos
Logística necessária na Escola Sala com 10 computadores
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Título Água do rio colorida? Não é natural…
Dinamizadores Margarida Quina, Rui Martins e Licínio Ferreira 

Resumo A água é fonte de vida por ser vital para todos os organismos vivos do planeta Terra. 
Contudo, muitas substâncias resultantes das atividades humanas podem estar dissolvidas na 
água tornando-a imprópria para consumo. Algumas dessas substâncias não têm cor nem 
cheiro e podem ser muito tóxicas para os seres vivos. Os corantes utilizados na indústria têxtil 
são visualmente percetíveis em baixas concentrações e são exemplos de moléculas difíceis 
de biodegradar no meio ambiente. A Engenharia Química pode resolver este problema de 
contaminação, porque tem desenvolvido diversas tecnologias muito eficazes para este efeito, 
de forma a devolver a pureza aos nossos rios. Nesta actividade, será ilustrado o exemplo 
de remoção de cor (descontaminação da água) com recurso a uma coluna de leito fixo com 
carvão ativado. 

Num mundo cheio de cor, a água deve manter a sua transparência cristalina! 
   
Palestra 50 min, Ensino Secundário, Sem limite de participantes
Oficina no DEQ ou na Escola, 100 min, Ensino Secundário, 25 alunos
Logística necessária na Escola Laboratório com material de vidro usual

Oficinas

Título Vamos pôr as moléculas a contactar umas com as outras! 
Dinamizador Fernando Bernardo

Resumo Em qualquer processo químico, é preciso fazer contactar as moléculas para que 
depois elas reajam entre si. É também muitas vezes preciso levar as moléculas para o sítio 
certo (superfície de um catalisador), onde mais facilmente se dá a reacção química. Vem 
estudar fenómenos de transferência de massa e fazer experiências com difusão de corantes.

Acompanha-nos na descoberta da resposta a estas e muitas outras questões! 
 
Oficina no DEQ
Duração da Atividade 100 min
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes 15 alunos  
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Título Como é que se “faz” frio e calor? 
Dinamizador Abel Ferreira

Resumo Como é que funciona um frigorífico? E uma bomba de calor? Anda descobrir a 
ciência que estuda estes fenómenos – a Termodinâmica. E o que é que isto tem a ver com 
Engenharia Química? A oficina inclui diversas experiências com uma bomba de calor.
 
Oficina no DEQ
Duração da Atividade 100 min
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes 15 alunos  

Título Preparação de espumas flexíveis de poliuretano 
Dinamizador Jorge Coelho

Resumo Os polímeros estão por todo o lado: nas tintas, colas, revestimentos, materiais 
de construção, plásticos, estofos e mesmo em implantes médicos! Vem perceber como se 
fazem polímeros no laboratório e industrialmente. Nesta oficina, vais participar na preparação 
e caracterização de espumas em laboratório.
 
Oficina no DEQ
Duração da Atividade 100 min
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes 15 alunos  
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Título Como é que se controla a produção numa fábrica?
Dinamizadore Lino Santos 

Resumo O que é controlo automático? Qual é o mecanismo que rege esse controlo? O que 
há em comum entre o facto de um bípede poder caminhar de pé, sem cair, o termoestato que 
regula o aquecimento de casa e o sistema anti-bloqueio de travões (ABS) num carro?  

Vamos compreender, verificar e testar este mecanismo através de ensaios experimentais 
num sistema de controlo digital à escala laboratorial.  

Oficina no DEQ   
Duração da Atividade 100 minutos
Público Alvo Ensino Secundário 
Número de participantes 20 alunos

Título Reciclagem de óleos lubrificantes de automóveis 
Dinamizador Licínio Ferreira

Resumo Já pensaste como se reciclam os diferentes materiais que usamos em tantos 
produtos do dia-a-dia? Sabes de onde vem o óleo dos motores dos automóveis? E para 
onde vai depois de gasto? Nesta oficina, vamos conversar sobre a importância da recolha 
de óleos usados para o meio ambiente e do seu tratamento para produção de óleo-base 
(matéria-prima para o fabrico de lubrificantes). Vamos ainda fazer ensaios de caracterização 
e remoção de contaminantes dos óleos usados
 
Oficina no DEQ ou na Escola
Duração da Atividade 100 min
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes 15 alunos  
Logística necessária na Escola Laboratório com material de vidro usual
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Título A Física na oftalmologia: alguns olhares
Dinamizador Miguel Morgado  

Resumo A palestra “Física na Oftalmologia: alguns olhares” proporciona o contacto com 
algumas técnicas de diagnóstico e terapêutica actualmente empregues em oftalmologia, em 
que a presença da física é evidente e essencial.
Viaja-se dos erros refractivos (miopia, hipermetropia e astigmatismo) às cirurgias LASIK 
de correcção refractiva, passando pelas técnicas ópticas que permitem obter os mapas 
de curvatura e elevação da córnea que guiam a cirurgia. E dá-se a conhecer a estrela da 
imagiologia ocular: a tomografia de coerência óptica, uma técnica que constrói imagens a 
partir da interferência da luz.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Existe uma versão para 3º ciclo e outra para ensino secundário

Título Um triângulo quase amoroso: Física, Engenharia e Medicina
Dinamizador Miguel Morgado  

Resumo A Física e a Engenharia estão na origem de muitos dos extraordinários progressos 
da Medicina. A relação indispensável entre Física, Engenharia e Medicina está presente em 
muitas das actuais ferramentas de diagnóstico e tratamento. São testemunhos de tal relação 
histórias como a que começa na descoberta da antimatéria e termina nos exames de PET que 
permitem ver o interior do corpo humano. Ou aquela outra em que se parte da interferência 
da luz e se chega à observação da retina como se a extraíssemos e a colocássemos num 
microscópio. Nesta palestra contamos algumas destas histórias que mostram bem a união 
íntima entre Física, Engenharia e Medicina.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos 
Público Alvo Ensino secundário
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Título Holografia
Dinamizador Francisco Gil  

Resumo A partir das propriedades das ondas electromagnéticas e seus comportamentos 
interferometricos, explica-se como se formam as imagens holográficas de vários tipos e 
apresentam-se algumas aplicações. 

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Ensino secundário

Título Ondas Eletromagnéticas
Dinamizador Francisco Gil  

Resumo Debate-se a natureza de vários fenómenos associados a interações eléctricas 
e magnéticas para chegar ao conceito de ondas electromagnéticas. Apresentam-se vários 
comportamentos das ondas electromagnéticas,  nomeadamente na sua interação com a 
matéria, assim como as características das ondas electromagnéticas nas várias gamas de 
energia.  

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Ensino secundário

Título Luz e Cor
Dinamizador Francisco Gil  

Resumo Parte-se dos fenómenos associados à interação entre a radiação electromagnética 
e a matéria, concentrando-se na zona espectral da luz visível. Debatem-se as propriedades 
das fontes de luz e dos receptores da luz, explicando o efeito de percepção da cor. Ilustra-
se com exemplos dos vários fenómenos competitivos que ocorrem e da mudança da cor em 
função da fonte de luz, do obejcto observado e do receptor.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Ensino Básico (2º e 3º ciclos) e secundário
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Título Técnicas físico-químicas ao serviço do Património Cultural
Dinamizador Francisco Gil  

Resumo Apresenta-se uma série de técnicas laboratoriais de forma básica em termos 
das informações que podem revelar no estudo de materiais, para se compreender as suas 
potencialidades e limitações. Fala-se nas abordagens que actualmente se executam no 
estudo de objectos micro ou macroscópicos e a informação que se pode obter e cruzar, 
utilizando as abordagens típicas das Artes, Arqueologia, História, Sociologia, Arquitetura, 
Engenharia, Ciências Naturais, Museologia e Conservação e Restauro. Dá-se exemplos 
de estudos relacionados com a investigação que se faz actualmente nos vários grupos da 
UC, em parcerias com outras Instituições do Ensino Superior, da Cultura, da Administração 
Autárquica e relacionadas com o Património Cultural. 

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos e professores do Ensino Básico e Secundário de todas as áreas do 
conhecimento.

Título Dos eletrões às galáxias, passando pelo Homem
Dinamizador Manuel Fiolhais  

Resumo Numa perspetiva da evolução histórica da física, onde se assinalam os contributos 
de Galileu, Newton e Einstein, e com referência a todas as escalas desde o interior dos 
núcleos atómicos até aos superenxames de galáxias, afirma-se e exalta-se a importância da 
ciência – da física em particular – nos desenvolvimentos tecnológicos que melhoram o bem-
estar do ser humano.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 60 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário (11º e 12º anos)
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Título A visão das cores
Dinamizadora Benilde Costa  

Resumo Porque há pessoas daltónicas? Porque é que de noite todos os gatos são pardos? 
A visão das cores não é uniforme e a sua perceção na retina é feita por células diferentes; os 
cones e bastonetes, que são responsáveis pela visão diurna (e das cores) e noturna. Há três 
tipos de cones com diferentes sensibilidades espectrais, definindo uma visão tricromática nos 
humanos e primatas em geral. Esta palestra mostra como a Física desde o tempo de Newton 
até às mais atuais técnicas de espectroscopia estuda, investiga e explica a Visão das Cores.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário (11º e 12º anos)

Título Radiações, ambiente e vida
Dinamizadores Paulo Mendes, João Carvalho  

Resumo O que é a radiação nuclear, quais os tipos de radiação e como se comportam ao 
penetrar nos tecidos vivos e matéria em geral. Explicação dos principais efeitos nos tecidos 
vivos e como se medem esses efeitos, as unidades de dose. Apresentação dos efeitos clínicos 
conhecidos nos humanos para doses crescentes de radiação.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário

Título Supercomputação: o que é e para que serve?
Dinamizador Pedro Vieira Alberto  

Resumo Introdução breve à supercomputação. Importância na Ciência, Tecnologia e para 
a resposta aos desafios societais.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário



Lab FCTUC 
na tua Escola

Palestras 
e Atividades Práticas  
21-22

Física

68

Palestras

Título Estrelas de neutrões: super-estrelas como verdadeiros laboratórios de física nuclear, 
física de partículas e relatividade geral!
Dinamizadora Constança Providência  

Resumo Nesta palestra serão apresentados estes astros muito especiais, as suas 
propriedades extraordinárias, como se formam e como podem servir de verdadeiros 
laboratórios de física nuclear e física das partículas. Será feita uma pequena contextualização 
histórica e os desafios que nos são colocados presentemente

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 50 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário

Título Visão de Raios-X
Dinamizadora Manuela Ramos Silva  

Resumo Palestra de 45 minutos que responde às seguintes perguntas: O que são Raios-X? 
Podem os seres humanos ter visão de Raios-X? Como se produzem e utilizam os Raios-X? 
O que descobrimos usando Raios-X?

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 50 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo
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Título Física de partículas: de que são feitas as coisas?
Dinamizador Pedro Costa  

Resumo Desde a aurora da civilização que a humanidade procura saber do que é que as 
coisas são feitas e como funcionam.
A física de partículas estuda os constituintes básicos da matéria, as partículas elementares, 
e as diferentes interacções entre elas, as forças fundamentais.
Nesta palestra é descrito o que já sabemos sobre a estrutura da matéria e sobre o mecanismo 
das forças, bem como os mais recentes progressos em direção ao muito que ainda não 
conhecemos.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário

Título Mas afinal o que é o bosão de Higgs?
Dinamizadores Pedro Costa, Filipe Veloso  

Resumo Nesta palestra vamos saber mais sobre o bosão de Higgs e como foi descoberto. 
Começamos vamos aprender do que são feitas as coisas e como elas interagem entre si. 
Vamos perceber também qual é o papel do bosão de Higgs no meio disto tudo e por que é 
que foi tão importante o anúncio da sua descoberta no LHC, o maior acelerador de partículas 
alguma vez construído, a 4 de Julho de 2012.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário
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Título Partículas elementares e forças fundamentais: o LHC
Dinamizador Filipe Veloso  

Resumo Nesta palestra sobre Física de Partículas, é mostrado como é que os físicos de 
partículas estudam as partículas elementares e as forças que elas sentem, dando o exemplo 
dos aceleradores e detectores de partículas do CERN.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário

Título A Física da radioatividade
Dinamizador Vitaly Chepel  

Resumo Discute-se a natureza física da radioactividade - interacções fundamentais da 
natureza, partículas elementares, a estrutura do núcleo atómico e fenómenos de instabilidade 
nuclear; o papel da teoria de relatividade; tipos de decaimento radioactivo e os mecanismos 
físicos por trás desses. 

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário (11º e 12º anos)



Lab FCTUC 
na tua Escola

Palestras 
e Atividades Práticas  
21-22

Física

71

Palestras

Título O Sol, as estrelas, e formação dos elementos químicos
Dinamizador Vitaly Chepel  

Resumo Discute-se a evolução do Universo desde Big Bang e a estrutura da matéria tal 
como a conhecemos hoje. Forças fundamentais da natureza, partículas elementares e os 
mecanismos de formação dos elementos químicos na natureza  - nucleosíntese em estrelas 
e reacções nucleares com neutrões.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 ou 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário

Título O Bosão de Higgs e o Vazio
Dinamizador Ricardo Gonçalo  

Resumo No dia 4 de julho de 2012 as experiências o CERN anunciou a descoberta de uma 
nova partícula pelas ATLAS e CMS. Esta não é apenas mais uma partícula, mas sim uma das 
descobertas mais importantes da física fundamental neste século. Desde então aprendemos 
muito sobre as propriedades desta partícula única, que passou a ser uma ferramenta para a 
exploração do mundo subatómico. Em linguagem acessível a todos, esta palestra fala-nos do 
bosão de Higgs, da sua ligação ao próprio vácuo, e de onde nos pode levar esta investigação 
fundamental.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e ensino secundário 
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Título O Infinitamente pequeno – uma viagem pela Física de partículas
Dinamizador Ricardo Gonçalo 

Resumo Quais são os blocos mais ínfimos que constituem tudo à nossa volta? E quais 
são as forças fundamentais da natureza que os unem e repelem entre si? Quais são as 
ligações entre esta física do infinitamente pequeno e o infinitamente grande do universo que 
conhecemos? E quais são as grandes perguntas que continuam sem resposta? Esta palestra 
é uma viagem pela física de partículas, onde tentamos responder a estas perguntas e ir um 
pouco mais além, falando de antimatéria, do bosão de Higgs, da matéria escura, e de outros 
assuntos fascinantes na fronteira do conhecimento humano.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 ou 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário

Título Astronomia e Tecnologia Espacial no Quotidiano
Dinamizador Rui Curado Silva  

Resumo Desde que o homem começou a enviar para o espaço os primeiros satélites e a 
empreender os primeiros voos tripulados, muitas das tecnologias utilizadas nessas missões 
foram prontamente absorvidas por empresas e colocadas ao serviço do cidadão comum. 
Máquinas fotográficas digitais, fatos anti-incêndio, aparelhos de hemodiálise portáteis e 
inclusivamente cremes de beleza são alguns dos muitos exemplos de aplicações terrestres 
resultantes da investigação espacial.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 9º ano e ensino secundário
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Título Telescópios para ver o Universo invisível
Dinamizador Rui Curado Silva 

Resumo As primeiras observações do céu com um auxílio de um instrumento, da luneta ao 
telescópio newtoniano, foram efectuadas apenas na banda do visível. Só em 1931 Karl Jansky 
faz a primeira observação do céu noutro comprimento de onda, quando usa uma antena 
direccional para detectar uma emissão rádio proveniente do centro da nossa galáxia. Desde 
então foram desenvolvidos radiotelescópios e uma panóplia de outros instrumentos capazes 
de observar o Universo em todos os comprimentos de onda, para lá sensibilidade dos nossos 
olhos: rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios X, raios gama, etc. Alguns desses 
instrumentos foram instalados na superfície terrestre, como Very Large Telecope, o nosso 
melhor telescópio, instalado no Chile ou o radiotelescópio de Arecibo (305 m de diâmetro) 
em Porto Rico. Mas para observarmos o Universo na banda dos raios X, infravermelhos e 
ultravioleta foi necessário ultrapassar a atmosfera terrestre e colocar em órbita instrumentos 
no observatório espacial Hubble, no telescópio INTEGRAL (raios X e gama) ou no telescópio 
Herschel (infravermelhos).

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 9º ano e ensino secundário 

Título Aquecimento Global
Dinamizador Rui Curado Silva  

Resumo Os 10 anos mais quentes de sempre ocorreram durante as duas últimas décadas. 
A temperatura média global do planeta tem aumentado desde o início da era industrial com a 
emissão progressiva de gases de efeito estufa para a atmosfera, tendo o ritmo do aquecimento 
da Terra acelerado nas últimas décadas. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera 
é hoje mais elevada do que o valor estimado para os últimos 600 mil anos. Hoje, a ONU luta 
para que a temperatura média global não atinja os 2ºC acima da temperatura média do século 
XX. Para tal vamos discutir como reduzir emissões de gases de efeito de estufa, em particular 
que soluções técnicas e científicas nos ajudarão a mitigar o aquecimento global do planeta.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 9º ano e ensino secundário
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Título Como ser um astronauta?
Dinamizador Rui Curado Silva 

Resumo A Agência Espacial Europeia (ESA) foi fundada em 1975. Em 1978 foi realizada 
a primeira seleção de astronautas europeus. Em 1992 foi selecionado o segundo grupo de 
astronautas. Em 2001 Portugal aderiu à ESA, mas apenas em 2008 cidadãos portugueses 
puderam participar pela primeira vez num processo de seleção de astronautas. Foram aceites 
220 candidatos nacionais (28 mulheres e 192 homens) entre 8413 candidatos europeus. 
Nenhum português foi selecionado. O próximo concurso para astronautas da ESA ocorrerá 
provavelmente na próxima década. Esta palestra destina-se a dar a conhecer aos potenciais 
candidatos de amanhã as competências necessárias para se ser selecionado para o corpo 
de astronautas da ESA: percurso académico e científico, competências técnicas (engenharia, 
experiência de voo, etc.), forma física, parâmetros fisiológicos, prática desportiva, línguas 
estrangeiras, sociabilidade, etc. 

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e ensino secundário

Título Computação pela tomada: o que é o GRID?
Dinamizador Helmut Wolters  

Resumo  A computação científica para guardar e analisar os dados das grandes experiências 
de física e para a sua simulação hoje em dia tem uma dimensão que ultrapassa largamente as 
capacidades de um centro de cálculo só. Os dados e os cálculos têm de ser distribuídos por 
muitos laboratórios no mundo inteiro. Ao exemplo duma das grandes experiências no CERN 
(ATLAS) mostramos como esta distribuição funciona, e como vai mudar para aproveitar das 
novas tecnologias disponíveis.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário 
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Título História da Eletricidade – Uma das mais revolucionárias da Humanidade!
Dinamizador José Paulo Domingues 

Resumo O impacto da Eletricidade nas nossas vidas é inquestionável. Foi e é fundamental 
para o desenvolvimento tecnológico atual quer seja nos transportes, energia, comunicações, 
revolução digital e, claro, nos gestos mais simples do nosso dia-a-dia para termos iluminação, 
aquecimento, lavagem de roupa, etc.
Mas nem sempre foi assim: A observação e estudo dos fenómenos elétricos começou na 
Grécia Antiga mas só depois dos séculos XVII/XVIII teve avanços significativos e, progressos 
na sua utilização prática, apenas nos séculos seguintes até aos nossos dias, numa evolução 
fascinante!

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e ensino secundário

Título Engenharia Física e Biomedicina – uma relação de sucesso
Dinamizador José Paulo Domingues  

Resumo A Física é a principal responsável pelo avanço da Medicina nos últimos 120 
anos. O estudo dos diferentes tipos de radiação e dos seus efeitos (estudo da interação 
da radiação com a matéria) tem, nesse avanço, um papel maior. A Engenharia Física é a 
ciência de aplicação da Física Moderna ao desenvolvimento de tecnologia (instrumentação 
e equipamentos) com utilidade em diversas áreas em que a Biomedicina tem um lugar de 
destaque pelo uso massivo da radiação na investigação, diagnóstico e terapêutica.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e ensino secundário
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Título A Física ao serviço da saúde: da radioterapia com raios-X aos feixes de iões
Dinamizador Paulo Crespo 

Resumo São focados os fundamentos básicos de radioterapia, tanto com raios-X de 
megavoltagem, como com iões de carbono e com protões.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário 

Título Para lá do céu visível: das ondas rádio aos raios gama para astrofísica
Dinamizador Paulo Crespo  

Resumo Aborda-se a deteção, com telescópios terrestres e no espaço, de radiação, desde 
as ondas rádio, passando pelos infra-vermelhos, radiação visível, ultravioleta, raios e raios 
gama. Foca-se brevemente a informação que podem trazer cada um destes tipos de radiação.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário 

Título Radiofrequências: uma forma de radiação não-ionizante (vantagens tecnológicas, 
efeitos fisiológicos, precauções epidemiológicas)
Dinamizador Paulo Crespo  

Resumo Fala-se dos efeitos das ondas de rádio (transmissões de rádio, televisão e 
telemóveis) nos seres humanos. Abordam-se precauções ater em conta para evitar esses 
efeitos.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário 
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Título A Física da música
Dinamizador Rui Vilão 

Resumo O objectivo desta palestra é tentar demonstrar que a Física do som condiciona 
aspectos essenciais do discurso musical. Tal como a anatomia do aparelho fonador condiciona 
a linguística, impondo características comuns a todas as línguas humanas (por exemplo a 
qualidade e quantidade de vogais e consoantes que podem ser emitidas), também as leis 
da acústica física estabelecem padrões que de alguma forma determinam a construção das 
escalas musicais.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 ou 90 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e do ensino secundário (especialmente 8º e 11º anos) 

Título O Nascimento da Física Quântica
Dinamizador Rui Vilão  

Resumo O objetivo desta palestra é traçar um panorama em linhas gerais dos principais 
factos experimentais que conduziram ao nascimento de uma nova ciência do movimento, a 
mecânica quântica. Partindo da velha discussão entre Newton e Huyghens sobre a natureza 
da luz, apresentam-se as linhas gerais que conduziram à descoberta da luz como um 
fenómeno eletromagnético, à descoberta dos eletrões e exploração da estrutura da matéria e 
à estranha interacção entre luz e eletrões (efeito fotoelétrico).

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 ou 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário (especialmente 12º ano) 
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Título Física das células solares
Dinamizador Rui Vilão 

Resumo Nesta palestra procuraremos explorar os princípios físicos subjacentes a um dos 
dispositivos tecnológicos mais relevantes e emblemáticos no âmbito da atual crise energética 
e climática: a célula fotovoltaica ou célula solar. A conversão da luz solar em corrente 
elétrica constitui um exemplo particularmente útil da interação da luz com a matéria, cuja 
compreensão física requer ideias claras sobre a natureza da luz e sobre a estrutura da matéria. 
Procuraremos ao longo da conferência apresentar os elementos essenciais da natureza deste 
dispositivo subjacentes à sua compreensão e posterior manipulação tecnológica: a natureza 
eletromagnética da luz e a estrutura eletrónica dos sólidos.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 ou 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário

Título A Física do iPod
Dinamizador José António Paixão  

Resumo Dispositivos comuns, como um leitor de MP3 ou um telefone celular, funcionam 
com base em várias tecnologias proporcionada pela descoberta e desenvolvimento 
ao longo do séc. XX  da teoria quântica da matéria que permitiu o desenvolvimento de 
materiais  semicondutores usados nos dispositivos eletrónicos  e materiais magnéticos para 
armazenamento de informação digital.  Nesta palestra revela-se alguma da tecnologia e 
princípios físicos que estão na base do funcionamento de um iPod, ou qualquer outro leitor 
MP3 ou telemóvel.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e ensino secundário
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Título Células Solares
Dinamizador José António Paixão 

Resumo A crise energética e o combate às alterações climáticas tornaram mais evidente a 
necessidade de apostar em fontes renováveis de energia. A energia fotovoltaica - conversão 
direta da luz do sol em energia elétrica - pode ser realizada por dispositivos semicondutores 
muito simples, designados em linguagem comum por “células solares”. Nesta palestra 
explica-se o funcionamento de uma célula solar (fotovoltaica), com demonstrações ao vivo, e 
mostra-se o estado atual do desenvolvimento de novas células solares com maior eficiência 
de conversão energética.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário

Título Supercondutividade: a Física que veio do frio
Dinamizador José António Paixão  

Resumo A ausência de resistência elétrica - supercondutividade - que ocorre em vários 
materiais quando arrefecidos a temperaturas muito baixas é um fenómeno que foi pela 
primeira vez observado há pouco mais de um século, mas cuja explicação só foi possível 
mais tarde, após o desenvolvimento da Mecânica Quântica.  A supercondutividade tem, hoje 
em dia, muitas aplicações, por exemplo em magnetes potentes usados em ressonância 
magnética para diagnóstico médico, ou nos novos computadores quânticos.

Nesta palestra faz-se uma viagem histórica pelas mais importantes descobertas proporcionadas 
pelo desenvolvimento de sistemas que permitiram alcançar temperaturas extremamente 
baixas, da ordem de -200 ºC, com destaque para a supercondutividade, as suas propriedades 
e manifestações,  desenvolvimento de novos materiais supercondutores e suas aplicações.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário
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Título Alguns mistérios da luz
Dinamizador José António Paixão 

Resumo A natureza da luz é um problema que tem fascinado os cientistas, desde a 
antiguidade. Foram propostos vários modelos para explicar o comportamento da luz, revelado 
nas experiências de ótica. Mas, há medida que novas e mais sofisticadas experiências foram 
sendo realizadas, alguns mistérios  da luz foram sendo evidenciados, que obrigaram à revisão 
dos modelos aceites. Nesta palestra, que contempla a realização de algumas experiências 
ao vivo que demonstram alguns dos “mistérios” da luz, faremos um apanhado histórico da 
evolução dos modelos físicos para a luz, desde a antiguidade, até à moderna teoria fotónica.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e do ensino secundário

Título Magnetismo da Terra
Dinamizadora Alexandra Pais  

Resumo O Norte da bússola não aponta sempre na mesma direção e, durante a história da 
Terra, houve mesmo períodos em que apontou no sentido oposto.

Esta variabilidade da bússola conta-nos coisas acerca do estado de ‘agitação’ do núcleo da 
Terra.

Por outro lado, e do ponto de vista prático, o campo magnético da Terra funciona como 
escudo protetor contra partículas ionizantes provenientes do Sol. 

Mas até onde se estende essa proteção? Estarão as nossas infraestruturas de 
telecomunicações e transporte de energia a salvo de uma tempestade solar?

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário
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Título Hidrogénio e Fontes Renováveis de Energia
Dinamizador João Gil 

Resumo O hidrogénio tem um papel relevante como meio de armazenamento de energia 
proveniente de fontes renováveis de energia. No Departamento de Física da UC estudamos 
materiais capazes de absorver grandes quantidades de hidrogénio, armazenando-o em 
segurança e em grande concentração volumétrica.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 ou 90 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e do ensino secundário

Título A Física do Voo
Dinamizadora Alex Blin  

Resumo A atmosfera. Foguetões, aerostatos e aerodinos. Aerodinâmica. Hélices e jatos. 
As quatro forças e os comandos de voo. Helicópteros. Estabilidade. Voo supersónico.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos dos 10º e 11º anos

Título O nascimento do Universo
Dinamizadora Alex Blin  

Resumo Partículas elementares e interações fundamentais. Radiação eletromagnética, 
“raios cósmicos”. Telescópios edet etores, linhas espectrais. Medição de distâncias. Isotropia 
e uniformidade, o princípio cosmológico, o paradoxo de Olbers. Radiação de fundo de 
microondas, abundância de hélio, desvio de linhas espectrais. Expansão, idade e tamanho do 
universo observável. Passos do big bang: escala de Planck, inflação, aniquilação de matéria-
antimatéria, fusão de hélio, formação de átomos. Formação de galáxias e estrelas. Fusão 
nuclear, supernovas. O futuro do universo.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do 6º ao 12º anos 
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Título O ciclo de vida das estrelas
Dinamizador Alex Blin 

Resumo Formação das estrelas, critério de Jeans, início de fusão nuclear e estabilização 
da estrela. Formação de planetas, mecanismo de triagem.
Produção de energia no Sol, ciclos pp e CNO. Manchas solares, vento solar e clima terrestre. 
O futuro do Sol: gigante vermelha, anã branca e nebulosa planetária. O desenvolvimento de 
estrelas massivas: supergigantes vermelhas, supernovas, estrelas de neutrões e buracos 
negros.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos dos 10º e 11º anos

Título Como as radiações mostram o corpo humano - imagiologia médica
Dinamizadora Isabel Lopes  

Resumo As técnicas de imagem em Medicina são hoje em dia um instrumento fundamental 
na práctica clínica e na investigação médica. Nesta palestra conversamos sobre as técnicas 
médicas que usam radiações e como elas nos dão imagens anatómicas e fisiológicas. 

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário
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Título Engenharia Biomédica: a engenharia ao serviço da saúde
Dinamizador Isabel Lopes

Resumo A engenharia biomédica é o ponto de encontro entre a engenharia e as ciências 
da saúde. É muito vasta e variada, podendo o engenheiro biomédico exercer funções 
muito diferentes. Nesta palestra vamos conversar sobre os diferentes ramos da engenharia 
biomédica, o que pode fazer o engenheiro biomédico e o que se estuda num curso de 
engenharia biomédica.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e ensino secundário 

Título O enigma da matéria escura
Dinamizadora Isabel Lopes  

Resumo Tudo indica que apenas 5% do Universo é feito de matéria tal como aconhecemos. 
O resto é composto por matéria escura e energia escura. Mas afinal o que é a matéria escura? 
Como sabemos que existe senão a vemos? Como procuramos detectá-la na Terra e estudar 
a sua natureza? Esta palestra procura responder a estas e outras questões sobre a  matéria 
escura, um dos maiores mistérios da física.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 45 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e do ensino secundário
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Título O enigma do raio do protão
Dinamizador Joaquim Santos, Cristina Monteiro

Resumo Estudos realizados com hidrogénio muónico apresentaram, para o raio do protão, 
um valor menor do que aquele que a comunidade científica assumia até então. Este facto 
tanto poderia significar ter havido um erro na medição deste valor em experiências anteriores 
efetuadas com hidrogénio eletrónico, como poderia significar a existência de um fenómeno 
físico até então desconhecido. Estudos posteriores feitos com hélio muónico, assim como 
a repetição de estudos com hidrogénio eletrónico vieram mostrar que o novo valor por nós 
obtido para o raio em carga do hidrogénio muónico é efetivamente o correto. Deste modo, 
o enigma do raio do protão que perdurou durante uma década, ficou finalmente deslindado.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário 

Título Física Experimental sem Laboratório
Dinamizadora Rui Travasso  

Resumo Nesta palestra os alunos são introduzidos ao papel que a Física Computacional tem 
nas mais recentes descobertas. É exemplificado como se pode simular computacionalmente 
a evolução de um sistema planetário.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do ensino secundário
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Título Física, Vasos Sanguíneos e Cancro
Dinamizador Rui Travasso

Resumo O crescimento de vasos sanguíneos e o desenvolvimento de um tumor são 
exemplos de processos biológicos onde a física desempenha um papel importante. Nestes 
processos as células deslocam-se e invadem tecidos, reorganizando-se em novas estruturas. 
Nesta palestra irei explicar em detalhe como um tumor se desenvolve e como um novo vaso 
sanguíneo cresce. Irei exemplificar como a simulação computacional pode ajudar a entender 
estes processos. Esta é uma palestra interdisciplinar que junta tópicos de física, biologia, 
medicina e simulação computacional, mostrando como a investigação contribui para entender 
melhor o mundo ao nosso redor.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 90 minutos
Público Alvo Alunos do 3º ciclo e do ensino secundário

Título A Relatividade
Dinamizadora José Pinto da Cunha 

Resumo É uma palestra sobre as ideias fundamentais e a nossa concepção do mundo.
Discutem-se os singelos exercícios de pensamento - quais experiências pensadas - com que 
Galileu e Einstein mudaram inexoravelmente a nossa forma de ver o mundo.
É, em suma, uma deambulação sobre a universalidade das leis físicas, a causalidade, a 
simultaneidade, a relatividade das observações e forma como estes conceitos foram evoluindo 
ao longo da história.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 60 a 90 minutos
Público Alvo Alunos do 11º e 12º anos.
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Título Descobertas Recentes da Física
Dinamizador José Pinto da Cunha

Resumo Esta palestra pretende explorar junto dos jovens a ideia de que a Física (a Ciência 
em geral) se continua a fazer no nosso tempo, como sempre se fez no passado; demonstrar 
que a Física não é um sistema fechado que alguém escreveu e agora se pede aos jovens que 
estudem. Mas que, ao invés, a Física (a Ciência) é uma realidade viva, que se vai fazendo, 
contemporânea, em que cada resposta leva a novas interrogações, cada medida mais precisa 
destapa novas inconsistências, cada nova ideia estende as anteriores. E que por vezes - a 
espaços - há roturas em que as novas ideias substituem as anteriores. 
Parte-se de descobertas recentes, significativas pelo seu impacto, que sejam do ano corrente 
ou feitas em anos próximos, para dar o mote e exploram-se as implicações dessas descobertas 
como pano de fundo de toda a discussão.

Tipo de atividade Palestra  
Duração da Atividade 60 a 90 minutos
Público Alvo Alunos do 11º e 12º anos
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Título Galileu: a acne solar e os planetas com orelhas
Dinamizador Fernando B. Figueiredo 

Resumo Esta palestra pretende dar a conhecer a vida e obra de Galileu, e tentar perceber 
como as suas observações e escritos foram fundamentais para uma nova visão do mundo e 
construção da ciência moderna.

Tipo de Atividade Palestra; presencial
Duração 2 blocos de aulas (aprox. 90min);  
Público-alvo  3º Ciclo e Ensino Secundário 
Número de participantes Não definido
Equipamento e logística necessários Computador e projetor

Título Longitude: uma breve e fascinante história de um euromilhões no século XVIII
Dinamizador Fernando B. Figueiredo 

Resumo Uma breve história do problema da longitude e da determinação das coordenadas 
geográficas e do prémio do Longitude Act (1714). matemáticos e científicos.

Modalidade Palestra, presencial
Duração 1 bloco de aulas (aprox. 45min); 
Público-alvo 3º ciclo e Ensino Secundário 
Número de participante Não definido 
Equipamento e logística necessários Computador, projetor.
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Título O gémeo digital de uma grande maratona 
Dinamizadora Sílvia Barbeiro

Resumo O planeamento de maratonas que atraem vários milhares de participantes 
apresenta desafios de eficiência e segurança. A última coisa que tanto os organizadores como 
os corredores desejam é que a corrida se faça a passo de caracol devido a engarrafamentos. 
O congestionamento de atletas, para além de os desmotivar, potencia colisões e quedas, o 
que é perigoso. Nesta sessão vamos explorar modelos matemáticos para simular virtualmente 
o movimento dos corredores numa maratona. Estes modelos ajudam-nos a compreender em 
que circunstâncias surgem as aglomerações e como o problema pode ser atenuado. 

Modalidade Palestra, presencial
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 1h);
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Não definido  
Equipamento e logística necessários Projetor.

Título Decomposições em triângulos de igual área 
Dinamizador Alfredo Manuel Gouveia da Costa

Resumo Facilmente se constata que podemos dividir um quadrado num número par 
de triângulos com áreas iguais. Será possível dividir um quadrado num número ímpar de 
triângulos com áreas iguais? A resposta a esta questão é o Teorema de Monsky, datado de 
1970. A demonstração é elegante e surpreendente, usando uma ideia aplicada em Teoria dos 
Números: a de medir o quanto um número é divisível por 2. A mesma técnica foi usada para 
estudar decomposições de outros polígonos em triângulos de igual área. 

Modalidade Palestra
Duração da Atividade Aprox. 1h;
Público Alvo Ensino Secundário, Professores
Número de participantes Não definido  
Equipamento e logística necessários Computador e Projetor.
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Título Um breve passeio pela história da astronomia em Portugal 
Dinamizador Fernando B. Figueiredo

Resumo Esta palestra pretende dar a conhecer um pouco da história da astronomia em 
Portugal; dos seus observatórios astronómicos, com especial enfoque no Observatório 
Astronómico da Universidade de Coimbra. 

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min) ou 2 blocos de aulas (aprox. 90 
min)
Público Alvo 3º Ciclo do Ensino Básico; Ensino Secundário (principalmente)
Número de participantes Não definido  
Equipamento e logística necessários Computador, projetor e sistema de som.

Título  A matemática no tempo dos avós dos nossos bisavós 
Dinamizador Fernando B. Figueiredo

Resumo Uma breve história da Reforma Pombalina dos estudos matemáticos e científicos.

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min)
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Não definido  
Equipamento e logística necessários Computador, projetor e sistema de som.
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Título A Matemática e as mensagens secretas
Dinamizador Jaime Carvalho e Silva

Resumo Com a Criptografia, uma área da Matemática, podemos esconder (“codificar” ou 
“encriptar”) os conteúdos das nossas mensagens de modo a que pessoas não autorizadas 
não as consigam entender (a não ser que sejam mesmo muito, muito, muito inteligentes!). 
Nesta sessão, iremos trabalhar alguns exemplos simples de Criptografia, usando métodos 
com mais de 2000 anos como o do imperador romano Júlio César e usando métodos mais 
recentes como o da máquina ENIGMA, utilizada na II Guerra Mundial, ou o do software de 
codificação conhecido por PGP (“Pretty good privacy”, isto é “Privacidade bastante boa”). 

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1h;
Público Alvo 1.º ,2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário.
Número de participantes Não definido  

Título Episódios interessantes e curiosos da História da Matemática em Portugal
Dinamizador Jaime Carvalho e Silva

Resumo A História da Matemática em Portugal está recheada de episódios curiosos que 
poderão interessar um público alargado de estudantes, professores e público em geral. Desde 
a famosa curva loxodrómica de Pedro Nunes, até à demolição do Observatório Astronómico 
da Universidade de Coimbra, desde os obstáculos ao reconhecimento do trabalho de Daniel 
da Silva até à criação do primeiro clube escolar de Matemática em Portugal, desde a prisão 
de Anastácio da Cunha pela Inquisição até ao modo como Gomes Teixeira escolheu o curso 
de Matemática, muitas (pequenas) histórias ajudam a conhecer melhor os matemáticos da 
nossa história e fornecem uma perspetiva humanizada sobre os que fizeram Matemática em 
Portugal.

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 50min. ou 90min.
Público Alvo  2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário.
Número de participantes Não definido  
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Título É divertido resolver problemas 
Dinamizadora Joana Teles

Resumo A resolução de problemas é um meio de incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática, podendo até ser usada para a deteção de vocações precoces nesta área 
do saber. A partir da proposta de resolução de alguns problemas habituais em provas de 
Olimpíadas apresentam-se técnicas usuais na resolução de problemas, nomeadamente o 
princípio do pombal e o princípio da multiplicação. 

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1h
Público Alvo 2.º Ciclo do Ensino Básico, 3.º Ciclo do Ensino Básico, Professores)
Número de participantes Não definido  
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.

Título Vamos visitar a Grafolândia
Dinamizadora Joana Teles

Resumo A partir da conhecida “casinha” que queremos percorrer de uma só vez sem 
levantar o lápis, chegamos à terra dos grafos. Vamos conhecer o que é um “grafo”, verificar 
que eles estão por todo o lado e usar “teoria de grafos” para desvendar todos os mistérios das 
figuras que se podem (ou concluir que não podem) percorrer sem levantar o lápis.

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1h
Público Alvo 1º e 2.º Ciclo do Ensino Básico
Número de participantes Não definido  
Equipamento e logística necessários Computador e projetor.
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Título Planeta Matemático
Dinamizadora Raquel Caseiro 

Resumo  O ”Planeta matemático” ́e um jogo de tabuleiro desenvolvido com a contribuição 
de escolas de vários pontos do país, por ocasião do ano internacional da  ”Matemática do 
planeta Terra”. Os desafios do jogo envolvem questões relacionadas com estas temáticas e 
o jogo está disponível gratuitamente em: http://www.uc.pt/go/pm2013. Esta sessão consiste 
num campeonato entre equipas, em que cada uma deve completar provas de vários tipos, 
como sendo resolver problemas simples, desenhar ou utilizar a expressão gestual. Ganha 
quem conseguir completar a lista de missões mais rapidamente!

Modalidade Oficina
Duração da Atividade 2 blocos de aulas (aprox. 90min);
Público Alvo 1º e 2.º Ciclo do Ensino Básico
Número de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Computador e projetor. 

Oficinas
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Título Moléculas para além das ligações covalentes
Dinamizador Artur Valente 

Resumo A importância da Química Supramolecular no nosso quotidiano é cada vez 
mais relevante através do desenvolvimento de novas moléculas, sem que para isso seja 
necessário a formação de ligações covalentes. Este desenvolvimento faz-se sentir em áreas 
tão importantes como a Química Farmacêutica ou a Química dos Polímeros.

Tipo de Atividade Palestra; presencial
Duração 1 bloco de aulas (aprox.45min) ou 2 blocos de aulas (aprox.90min);  
Público-alvo  3º Ciclo 
Número de participantes Não definido
Modalidade Ambas

Título  Qual a importância da Química no Tratamento de Água?
Dinamizador Artur Valente 

Resumo Com as alterações climatéricas a água potável é, cada vez mais, uma substância 
elemento escassa e de elevado valor que é necessário preservar. A Química, quer através da 
aplicação de alguns dos seus processos fundamentais quer através do desenvolvimento de 
novos materiais, é imprescindível para que esse bem possa ser reutilizado.

Modalidade Palestra
Duração 1 bloco de aulas (aprox.45min) ou 2 blocos de aulas (aprox.90min); 
Público-alvo 3º ciclo
Número de participante Não definido 
Modalidade Ambas
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Título Moléculas para além das ligações covalentes
Dinamizador Artur Valente 

Resumo A importância da Química Supramolecular no nosso quotidiano é cada vez 
mais relevante através do desenvolvimento de novas moléculas, sem que para isso seja 
necessário a formação de ligações covalentes. Este desenvolvimento faz-se sentir em áreas 
tão importantes como a Química Farmacêutica ou a Química dos Polímeros.

Tipo de Atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min) ou 2 blocos de aulas (prox.90min);
Público Alvo 3º Ciclo
Número de participantes Não definido 
Modalidade Ambas 

Título Química no computador: realidade ou fantasia?
Dinamizador Jorge Marques 

Resumo Esta palestra pretende dar uma visão geral dos avanços metodológicos na 
investigação em Química devidos à utilização dos computadores. Serão apresentados alguns 
exemplos de simulações computacionais de sistemas físico-químicos.

Tipo de Atividade Palestra (remota)
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min);
Público Alvo Ensino Secundário (preferencialmente) ou 3º Ciclo (9º ano);
Número de participantes Sem limite
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Título Iões metálicos e evolução - Relevância nas ciências da vida 
Dinamizadora Maria Luísa Ramos

Resumo Tópicos a abordar: Ambiente original após o arrefecimento; precipitação de CO2 
na forma de CaCO3 e o aumento da Superfície Terrestre. O mar primitivo e sua evolução (iões 
metálicos em função da quantidade de oxigénio, i.e. de condições a alteração das condições 
anaeróbicas para aeróbicas); o aparecimento da vida e a pressão evolutiva; Relevância 
biológica dos iões metálicos (alguns exemplos); metais essenciais e metais tóxicos; formas 
de vida alternativas; metais em medicina (alguns exemplos). Palestra dirigida a escolas com 
alunos do 11º e 12º anos, que frequentem Química e/ou Biologia. 

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min)
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Sem limite  
Modalidade Ambas

Título Urânio, Toxicidade e remediação
Dinamizadora Maria Luísa Ramos

Resumo Depois de algumas considerações mitológicas e históricas, a palestra centra-se 
nas propriedades físicas e químicas e nas aplicações mais comuns do urânio, onde se inclui 
o uso do urânio empobrecido em cenários de guerra, os seus efeitos tóxicos e algumas 
estratégias possíveis de remediação em animais e humanos.

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min)
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Sem limite  
Modalidade Ambas
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Título  Realidade virtual e aumentada: aplicações em Química
Dinamizador Paulo Abreu 

Resumo A realidade virtual permite a simulação e a interacção de sistemas físicos num 
ambiente simulado de uma forma imersiva, recorrendo ao uso de óculos (HMD) e controladores. 

A realidade aumentada permite a introdução e interacção com objectos simulados no mundo 
real, usando por exemplo a câmera do telemóvel. Nesta palestra iremos ver exemplos destas 
duas novas tecnologias e a sua aplicação em Química.

Tipo de Atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min);
Público Alvo Ensino Secundário e 3º ciclo
Número de participantes Sem limite 
Modalidade Ambas 

Título A gastronomia molecular e a Química
Dinamizador Paulo Abreu 

Resumo A Gastronomia Molecular é segundo Hervé This (um dos dois cientistas que 
criaram a designação) a parte da Ciência dos Alimentos que estuda as suas transformações 
físicas e químicas. Iremos ver como se desenvolve o sabor e como se pode alterar a textura 
dos alimentos ou como os podemos cozinhar sem recorrer ao calor.

Tipo de Atividade Oficina
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min);
Público Alvo Ensino Secundário e 3º Ciclo
Número de participantes Sem limite
Modalidade Ambas
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Título Química verde: solução para a poluição 
Dinamizadora Marta Pineiro

Resumo Os Químicos têm sido grandes dinamizadores de práticas sustentáveis em prol 
da saúde do nosso Planeta e da nossa Sociedade. A Química Verde é uma nova área que 
visa conceber produtos e processos químicos que permitam eliminar ou reduzir a utilização e 
a síntese de substâncias potencialmente prejudiciais para o homem e para o meio ambiente. 
O desenvolvimento da Química Verde tem permitido modificar e estabelecer novos métodos, 
técnicas e procedimentos para a produção sustentável de produtos que asseguram o bem-
estar da nossa Sociedade. Os alunos serão introduzidos na área da Química Verde, analisarão 
os seus princípios e verão alguns exemplos que ilustram a sua aplicação no desenvolvimento 
de processos sustentáveis. 

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min)
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Sem limite  
Modalidade Ambas

Título Desenvolvimento de fármacos, a perspetiva química
Dinamizadora Marta Pineiro

Resumo Até ao início do século XX o tratamento das doenças consistia no uso de drogas 
de origem animal, vegetal ou mineral em que o princípio ativo era desconhecido e cujo uso 
se baseava na observação de efeitos curativos, mas desconhecendo o modo de ação. O 
panorama atual é muito diferente: devido à descoberta dos antibióticos e ao progresso da 
química orgânica, no arsenal terapêutico atual predominam os fármacos de origem sintética 
(50% do total dos fármacos). Utilizando os fundamentos da química orgânica analisaremos 
as vias de desenvolvimento da síntese de fármacos tão conhecidos como a aspirina ou o 
paracetamol ou os de uso menos comum como as porfirinas.

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min)
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Sem limite  
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Título Moléculas da cor
Dinamizador Sérgio Melo 

Resumo Existem moléculas que mudaram a história do mundo. Alguns exemplos são bem 
conhecidos, como a aspirina (ácido acetilsalicílico), a mauveína (o primeiro corante sintético 
de sucesso comercial) e o índigo (dos blue jeans e na origem do Prémio Nobel da Química de 
1905 atribuído a von Baeyer). Estes dois últimos são moléculas com cor de que iremos falar.  

A radiação de luz visível e UV ao interagir com a matéria produz um estado excitado que 
regressa ao seu estado fundamental com libertação de energia radiativa e não-radiativa. A 
emissão radiativa pode também ser produzida por uma reação química: a quimiluminescência. 
Estes fenómenos serão explicados e ilustrados com soluções e diferentes compostos, como 
o quinino, rodamina, etc.

Tipo de Atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min);
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Sem limite 
Modalidade Presencial
Observações Os participantes poderão observar amostras sedimentares recolhidas em 
diferentes contextos. Seria útil a disponibilização de lupas de mão.

Título Química?! Nas coisas comuns e incomuns, num mundo mais sustentável
Dinamizador Sérgio Rodrigues 

Resumo Passeio ao encontro da surpresa e da necessidade de encontrar a química 
em todas as coisas que nos rodeiam, no presente, passado e futuro de um mundo mais 
sustentável. 
Esta palestra é adaptável aos públicos e aos locais.

Tipo de Atividade Oficina
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min);
Público Alvo Ensino Secundário ou 3º Ciclo
Número de participantes Sem limite
Modalidade Ambas
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Título Livros com Química: um olhar sobre a presença da química na literatura 
Dinamizador Sérgio Rodrigues

Resumo A química, assim como o conhecimento e prática desta ciência, está presente em 
muitas obras literárias e em algumas dos mais importantes livros da história da humanidade. 
Para além dos químicos como personagens e dos aspetos técnicos, históricos e sociais, 
procuram-se os contactos que os autores tiveram com esta ciência e as suas realizações, 
assim como da memória da tecnologia e condições de vida do mundo em que viveram. 

Esta palestra pode ser integrada em atividades interdisciplinares envolvendo alunos e 
professores das áreas das humanidades e bibliotecas escolares. 

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min)
Público Alvo Ensino Secundário ou 3º Ciclo
Número de participantes Sem limite  
Modalidade Ambas

Título Química e Astronomia: água no sol e aminoácidos no espaço?
Dinamizador Sérgio Rodrigues

Resumo Será mais fácil encontrar água no sol ou aminoácidos no espaço? Como podemos 
saber que há água no Sol, em especial nas manchas solares? E que moléculas existem nas 
estrelas, planetas e espaço interstelar?

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min)
Público Alvo Ensino Secundário, 3º Ciclo
Número de participantes Sem limite  
Modalidade Ambas
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Título Química Medicinal: À descoberta de medicamentos inovadores
Dinamizador Luís Arnaut 

Resumo A Química Medicinal tem por objetivo conceber, desenhar, sintetizar e otimizar 
novas moléculas com efeitos terapêuticos acrescidos, que venham a ser parte dos 
medicamentos do futuro. A Química Medicinal reúne saberes da Química, das Ciências da 
Vida e das Ciências da Saúde, privilegiando a interdisciplinaridade e uma visão integradora 
dos saberes de forma a contribuir para a melhoria da saúde humana.

Tipo de Atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min);
Público Alvo 3º Ciclo
Número de participantes Sem limite 
Modalidade Presencial

Título 5 Descobertas que mudaram o mundo.
Dinamizador Bernardo Albuquerque Nogueira 

Resumo Esta palestra começa com a contextualização temporal do início da vida no 
Planeta Terra e do início da existência humana em relação ao início do Universo, de forma a 
mostrar a juventude tanto da nossa civilização, como da ciência moderna. 

Depois desta introdução, são apresentadas 5 descobertas científicas que mudaram o mundo, 
para o bem e para o mal, e a suas implicações na nossa sociedade. São elas: os fósforos, 
a world wide web (WWW), a penicilina, o tetra-etil chumbo e os CFC’s. No caso destes 
dois últimos exemplos, é ainda demonstrado o papel que a ciência teve na resolução dos 
problemas globais que se levantaram com a comercialização destes compostos. 

Com este exemplo, a palestra termina com a demonstração da centralidade da ciência na 
resolução dos desafios ambientais que enfrentamos no nosso Planeta.

Tipo de Atividade Oficina
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min);
Público Alvo Ensino Secundário ou 3º Ciclo
Número de participantes Sem limite
Modalidade Ambas
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Título Como funciona o Universo 
Dinamizador Bernardo Albuquerque Nogueira

Resumo O objetivo desta palestra é explicar de que forma funciona o Universo (ou o que 
conhecemos dele) a nível físico-químico. Baseada nos limites do conhecimento atual, é 
apresentada sucintamente a Teoria da Gravidade Quântica, que reúne as famosas Teorias 
da Relatividade Geral e da Mecânica Quântica. 

Com base nestas duas teorias, que são explicadas com recursos a analogias simples e de 
fácil compreensão, ainda que o seu conteúdo não o seja, e por isso estarem em contínuo 
estudo por cientistas de todo o mundo, é explicado o funcionamento atómico e molecular de 
tudo o que conhecemos. 

Na parte final desta palestra, apresenta-se a utilidade dos conceitos abordados no sentido 
da sua aplicação em investigação em Química, mostrando como nos permitem estudar 
meteoritos, detetar explosivos em impressões digitais em análises forenses futurísticas, 
compreender a distribuição das moléculas em medicamentos e investigar de moléculas que 
mudam de cor com a temperatura.  

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 2 bloco de aulas (aprox. 90min);
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Sem limite  
Modalidade Ambas

Título Para que me serve a Química?!
Dinamizadora Ana Lúcia Lopes

Resumo Esta palestra pretende dar uma visão geral de como a química está presente no 
nosso dia-a-dia. Em coisas simples, como o descascar de uma cebola ou uma raquete de 
ténis, mas também em matérias mais complexas, como a utilização da terapia fotodinâmica 
no tratamento de certos tipos de cancro. 

Modalidade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min)
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Sem limite
Modalidade Ambas  
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Título Pigmentos da Vida
Dinamizador Mário J. F. Calvete 

Resumo As porfirinas são os pigmentos da vida, omnipresentes na natureza, mas também 
se podem preparar no laboratório. Nesta conversa, é sobre isso que vamos falar, como 
se preparam e como se podem utilizar em variadíssimas aplicações, saídas dos nossos 
laboratórios do departamento de Química da Universidade de Coimbra.

Tipo de Atividade Palestra
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min);
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Sem limite 
Modalidade Ambas

Título Os segredos da Química!!!
Dinamizadora Sara Pinto 

Resumo Sabiam que a Química está por detrás de tudo o que nos rodeia? Desde o 
início dos nossos tempos que a Química faz parte do nosso dia a dia!! Na medicina, no 
desenvolvimento de novos materiais, em tudo o que nos rodeia a Química está presente!!! A 
Alquimia é considerada como a génese do que é agora a Química… vamos então explorar o 
mundo da Química e perceber como ela é aplicada atualmente no nosso quotidiano.

Tipo de Atividade Oficina
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min);
Público Alvo Ensino Secundário
Número de participantes Sem limite
Modalidade Ambas
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OBSERVATÓRIO GEOFÍSICO 
E ASTRONÓMICO DA UC
Palestras

Título Galileu, planetas com orelhas e a acne solar
Dinamizador  Fernando B. Figueiredo 

Resumo Uma breve história das descobertas de Galileu e a sua importância para o método 
científico.

Tipo de Atividade Palestra; presencial
Duração 1 bloco de aulas (aprox. 45 min) ou 2 blocos de aulas (aprox. 90 min)  
Público-alvo 3º Ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário (principalmente) 
Número de participantes Não definido
Equipamento e logística necessários Computador, projetor e sistema de som.

Título Longitude: uma breve e fascinante historia de um “Euromilhoes” no século XVIII
Dinamizador Fernando B. Figueiredo

Resumo Uma breve história do problema da longitude e da determinação das coordenadas 
geográficas e do prémio do ‘Longitude Act’ (1714) 

Modalidade Palestra
Duração 1 bloco de aulas (aprox. 45 min) ou 2 blocos de aulas (aprox. 90 min) 
Público-alvo 3º Ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário (principalmente)
Número de participante Não definido 
Equipamento e logística necessários Computador, projetor e sistema de som.
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Palestras

Título O Sol: uma estrela aqui tão perto
Dinamizador João Manuel de Morais Barros Fernandes 

Resumo O Sol é a única estrela do Sistema Solar. É por isso, a nossa estrela! Uma estrela 
em torno da qual a Terra orbita, bem como outros planetas, asteroides, cometas, etc. Por 
isso, o Sol é uma fonte de energia e de Vida para a Terra. Por outro lado, o Sol não é a única 
estrela do Universo. Só na nossa galáxia - a Via Láctea - temos dezenas de milhares de 
milhões de estrelas. E todas elas são diferentes ... Nesta palestra falaremos do Sol, das suas 
caraterísticas, e da importância do seu estudo para o conhecimento científico da Humanidade.

Tipo de Atividade Palestra, modo presencial ou remoto
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min)
Público Alvo Ensino Básico
Número de participantes Não definido 
Equipamento e logística necessários Computador, projetor

Título A matemática no tempo dos avós dos nossos bisavós
Dinamizador Fernando B. Figueiredo 

Resumo Uma breve história da Reforma Pombalina dos estudos matemáticos e científicos

Tipo de Atividade Palestra, modo presencial ou remoto
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox. 45 min) 
Público Alvo Ensino Básico
Número de participantes Não definido
Equipamento e logística necessários Computador, projetor
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Palestras

Título Breve passeio pela história da astronomia em Portugal
Dinamizador Fernando B. Figueiredo 

Resumo Uma breve história da astronomia em Portugal 

Tipo de Atividade Palestra, modo presencial ou remoto
Duração da Atividade 1 bloco de aulas (aprox.45min) ou também, 2 blocos de aulas 90 
minutos para alunos do secundário
Público Alvo principalmente secundário, mas também do 7º até ao 9º ano
Número de participantes Não definido
Equipamento e logística necessários Computador, projetor
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LABFCTUC
LABORATÓRIOS ABERTOS

Durante os meses de março e abril a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra convida os alunos do Ensino Secundário a participar nos LabFCTUC – laboratórios 
abertos da FCTUC.  

Esta ação conta com a colaboração dos seus onze departamentos, e pretende abrir as portas 
dos laboratórios, dar a conhecer o que de melhor e mais inovador se faz por lá, promover o 
contacto com estudantes e investigadores dessas áreas, bem como, conhecer os cursos que 
podem frequentar nesta faculdade. 

Os alunos podem ser acompanhados pelos seus professores, ou visitar-nos em grupos 
organizados. A lista de atividades oferecidas está disponível no sítio www.uc.pt/fctuc/labfctuc  
Nota: a participação requer uma inscrição prévia através do formulário disponibilizado, 
indicando a data e hora pretendidas para a visita.

Em caso de dúvida podem também utilizar o email labfctuc@fct.uc.pt.

http://www.uc.pt/fctuc/labfctuc  
http://labfctuc@fct.uc.pt

