A Mostra da Universidade do Porto é um
evento dirigido, fundamentalmente, aos estudantes do ensino básico e secundário, constituindo-se como uma janela aberta à descoberta e ao conhecimento das diferentes áreas de
atuação e de investigação da universidade que
reúne a mais completa oferta de programas de
formação do ensino superior português.
Na U.Porto existem mais de 600 programas
de formação que garantem soluções de
ensino para todos os públicos em todas as
grandes áreas de estudo, desde o 1.º Ciclo (licenciatura e mestrado integrado) até aos mais
elevados graus de pós-graduação (mestrado
e doutoramento).
É esta oferta única em Portugal que a U.Porto
convida o público a descobrir durante quatro
dias, no Pavilhão Rosa Mota, na companhia
das suas catorze faculdades - Arquitectura,
Belas Artes, Biomédicas, Ciências, Desporto,
Direito, Economia, Farmácia, Engenharia,
Letras, Medicina, Medicina Dentária, Nutrição,
Psicologia e Ciências da Educação -, uma
escola de negócios (Porto Business School) e
vários dos mais importantes centros de investigação nacionais.
Na Mostra, os estudantes do ensino básico e
secundário podem encontrar informação sobre o plano de estudos, organização curricular
e saídas profissionais dos mais de 50 cursos,
num espaço de diálogo com os docentes,
investigadores, técnicos e estudantes universitários.

A Mostra não se esgota no público pré-universitário. Aqueles que já estão inseridos no
mundo profissional ou recém-licenciados que
procuram opções de formação pós-graduada
para valorização pessoal e profissional podem
ali encontrar informação sobre pós-graduações, mestrados e doutoramentos.
Na Mostra também é possível explorar tudo
o que preenche o quotidiano daqueles que
pertencem ou que venham a pertencer à
U.Porto: atividades desportivas, jogos, música,
espetáculos, programas culturais, palestras,…
O visitante poderá encontrar informações
sobre apoios sociais, empregabilidade e programas de mobilidade, ou ainda participar em
algumas sessões de esclarecimento sobre o
acesso ao ensino superior e obter apoio em
questões de orientação vocacional.
Mas este ano a U.Porto vai estar “à Mostra”
antes do arranque oficial do evento! A partir
do dia 8 de abril, a Universidade estará presente em diversos locais do Porto através da
realização de visitas técnicas às infraestruturas mais emblemáticas da cidade, guiadas por
docentes e investigadores; palestras, atuações ou workshops em locais improváveis. A
Universidade fará ‘tremer a cidade’ no Instituto
Geofísico na Serra do Pilar, que abrirá portas
para contar a sua história, e onde vários instrumentos científicos poderão ser explorados…

Visite-nos!
Entrada gratuita
Horário:
quinta e sexta, 10h > 19h
sábado, 11h > 20h
domingo, 11h > 19h
Mais informações e inscrição de grupos escolares:

www.mostra.up.pt
E-mail: mostra@up.pt

