
 

 

Verão no Campus 2017 

Programa ICS 

Experimenta as Ciências Sociais 

 

Data: 24 a 28 de julho 

Número de Alunos: Nº mínimo obrigatório para funcionamento do programa 10; nº máximo 25 

Público-alvo (e critério de seleção): Estudantes do Ensino Secundário (idade mínima 16 anos) 

Local: Instituto de Ciências Sociais, Braga 

 

O Experimenta as Ciências Sociais é um conjunto de atividades que fará o teu Verão valer a pena! Trata-se 

de um programa multidisciplinar constituído por atividades próprias das áreas científicas que integram o 

Instituto de Ciências Sociais: Arqueologia, Ciências da Comunicação, Geografia e Planeamento, Historia e 

Sociologia. Por isso, num só programa, conseguirás experimentar atividades diferentes, trazendo dinâmica 

à semana que passarás connosco. 

Inclui atividades que combinam o conhecimento Arqueológico com o Histórico, nas quais os 

participantes desenvolverão algumas competências básicas, de pesquisa, leitura, interpretação e utilização 

de fontes históricas e arqueológicas, indispensáveis para se fazer História.  

No campo da Sociologia, terás a oportunidade de conhecer o mundo da gestão de recursos humanos, 

através do qual poderás perceber, por um lado, as oportunidades práticas deste curso e, por outro lado, 

receber conselhos de como nos devemos comportar numa entrevista de emprego ou de abraçar um espírito 

empreendedor. 

No encontro com as Ciências da Comunicação os participantes tomarão contacto com as principais 

características, funções e potencialidades da comunicação e profissões associadas. As experiências de 

jornalismo televisivo e a oficina da criatividade – explorando a área da Publicidade – mostrar-te-ão as 

potencialidades desta licenciatura. 

Além das atividades atrás mencionadas, os participantes realizarão uma prova/competição de orientação, 

envolvendo a realização de um percurso pedestre com o auxílio de uma bússola GPS e de um mapa. 

Pretende-se que os diferentes grupos de estudantes indiquem o trajeto que seguiram ao longo de uma 

manhã, na sequência das pistas conquistadas com a resolução de uma lista de perguntas e enigmas 

relacionadas com assuntos da Geografia. 
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* Necessita de transporte do Campus de Gualtar até ao Centro 

** Necessita de transporte do Campus de Gualtar ao Campus de Azurém 

 

 

 


