Programa Academia Júnior 2020
9h15-9h30

9h30-11h

2ªfeira – 6 de julho
Sessão de boas-vindas
Ateliê de Media Digitais
Ana Paula Mauro
Stories sim, mas como um
profissional. Vem aprender a
contar histórias no Instagram e a
usar as funcionalidades desta
plataforma social como um
verdadeiro Community Manager.
O desafio é partilhares as tuas
experiências ao contares as tuas
próprias histórias… visuais.

3ª feira – 7 de julho

4ª feira – 8 de julho

5ª feira – 9 de julho

6ª feira – 10 de julho

Psicologia Inside Out!
Leonor Almeida
Vem conhecer a Psicologia em dois
tempos: descobre o teu potencial e
entra no mundo das experiências
sociais!
Partilha e envolvimento dos alunos
em algumas das mais marcantes
experiências da Psicologia Social,
sensibilização de como a Psicologia
Social nos pode ajudar a tornarmonos pessoas melhores.

Viagem ao outro lado do écran: a
tradução audiovisual
Jane Duarte &
João Brogueira

Transforma o mundo à tua volta!
Inês Guerra
Já alguma vez pensaste num mundo diferente? E
já alguma vez pensaste como poderias contribuir
para tornar o mundo mais justo e mais
equilibrado? Sabias que isso pode ser mais do
que um sonho? Descobre como através do
Serviço Social.

Para que serve a Filosofia?
Samuel Dimas
Apresentação
de
breves
vídeos sobre situações de
desumanização
e
humanização em diversos
contextos culturais do mundo
e debate com os alunos sobre
a importância da reflexão
filosófica no discernimento
crítico sobre as razões desses
acontecimentos.

A FCH, a sociedade e a cultura - Puente Solidário
Apresentação de um projeto que tem como
objetivo criar uma ponte de ligação entre a UCP
e a Universidade Católica Andrés Bello na
Venezuela, através da recolha e envio de
medicamentos e alimentos não perecíveis para
ajudar alunos e funcionários carenciados na
Venezuela Mónica Junguito

Encontro com atuais alunos
representantes das
licenciaturas da FCH: uma
conversa sobre o seu
percurso académico

Cultura @ Católica
Paulo Pinto & Carolina Correia
Espaço de cultura na UCP. Apresentação da
exposição O roxo e as Cinzas

E agora? Como manter o
contacto com a FCH-UCP?
Gabinete de Marketing – Inês
Moreira Rato

Moderador: Ana Margarida Abrantes

Sessão de Encerramento

11h00-11h30
À conversa com a Associação de
Estudantes da FCH
Apresentação
do
Pontivírgula
Leonor Terenas &
Rodrigues

Jornal
André

11h30-13h
Apresentação do Ciclo de
Conferências sobre Jornalismo
Alternativo
Camila Arêas

Explora o teu futuro!
Gabinete de Carreiras da FCH-UCP
Joana Carneiro Pinto & António
Chenol
Neste workshop propomos-te um
conjunto de atividades que são um
convite para te conheceres melhor,
explorares possibilidades para o
futuro, e aprenderes a tomar
decisões de carreira. Aventura-te!

Neste ateliê terás contacto inicial
com a tradução audiovisual
e algumas das suas diferentes
áreas de atuação - filmes, séries
televisivas,
videojogos.
Vem
descobrir como produzir legendas e
torna-te num verdadeiro tradutor!
INTERVALO
Da
FCH
para
o
mundo:
oportunidades de mobilidade
Gabinete
de
Relações
internacionais - Carla Ganito
Apresentação de programas de
mobilidade (programa Erasmus;
acordos como os EUA; estágios
internacionais;
programa
Friends4You). Testemunho de
alunos envolvidos em algumas
destas iniciativas.
Moderador: Joana Carneiro Pinto

Moderador: António Chenoll

Moderador: António Chenoll

