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A ESCOLA DE VERÃO da FCSH|NOVA tornou-se, graças a todos os que nela têm 

participado, um marco de referência dentro e fora da FCSH. A continuada e crescente 

oferta curricular, as propostas inovadoras que são apresentadas nos diferentes cursos e, 

sobretudo, a participação de centenas de estudantes que todos os anos frequentam os 

cursos da EV, tudo isto tem mostrado que as boas ideias podem fazer a diferença. 

Por todas estas razões – e sobretudo para que esta boa ideia continue a ser uma 

realidade marcante – venho de novo convidar-vos a que apresentem propostas de 

cursos para esta edição. 

Sendo certo que todos os anos existem temáticas que se repetem e têm aceitação 

relevante junto de um público bem definido, também é certo que temáticas inovadoras 

trazem – têm trazido – de forma significativa uma renovação do público que frequenta a 

EV. Por esta razão, muito gostaríamos este ano de receber propostas que adicionassem a 

esta edição um ritmo novo à Escola de Verão. 

De forma a que todas as propostas possam encontrar um espaço adequado, na EV|2017 

e tal como aconteceu no ano passado, propomos a continuação de oferta de cursos com 

duração diferenciada 

a) oferta de cursos com duração de 25 horas (cf. anexo 1, formulário rosa); 

b) oferta de cursos com duração de 15 horas (cf. anexo 2, formulário azul). 

Julgamos que, deste modo, podemos dar resposta a formações que se querem mais 

aprofundadas (cursos de 25 horas), ou que se inserem num trabalho desenhado tendo 

em vista uma temática de natureza mais específica e possivelmente mais especializada. 

Esta diversificação de modalidades de oferta necessita, no entanto, de ser ancorada 

numa marca de qualidade. Estamos apostados em continuar a garantir a qualidade dos 

cursos oferecidos. Para isso, o Conselho Científico da FCSH constituirá uma comissão 

que avaliará todas as propostas, verificando a sua adequação e pertinência científicas, de 

acordo com os objetivos definidos pelos proponentes. 

No documento FUNCIONAMENTO DA EV 2017 encontra as linhas gerais que definem o 

funcionamento da EV|2017. 

Espero poder contar com a sua proposta, que contribuirá, estou certa, para que esta 

iniciativa continue a ser uma boa ideia que ajuda a mudar... o ritmo do Verão.  

Saudações cordiais  

 

 



 

 


