
Universidade do Porto 6.a Mostra da UP termina hoje na Faculdade de Desporto

UP mostra-se à sociedade e promove os
seus cursos entre os alunos do secundário
Pelo sexto ano consecutivo, a Universidade do Porto realiza um certame que pretende
ajudar os mais jovens a descobrir uma vocação e um curso do ensino superior



Alice Barcellos

• O público em geral e sobretudo
os alunos do ensino secundário têm
hoje a última oportunidade para
descobrir, de forma interactiva e

simples, o que se faz na Universida-
de do Porto (UP). Nos últimos dias,
toda a instituição esteve concentra-
da no interior do pavilhão da sua Fa-
culdade de Desporto, na Mostra da
Universidade do Porto, mobilizada
pelo objectivo de contactar com a
sociedade e com futuros estudantes
do ensino superior.

No segundo dia do evento, estive-
ram presentes mais de 60 escolas,
na sua maioria secundárias, uma
vez que a mostra pode ser um ponto
de partida para a escolha do curso
superior. "A Mostra da UP dá-nos uma
gama de informações sobre os cursos

que não está disponível em qualquer
lado", disse Francisco Martins, alu-
no do 12.° ano da Escola Secundária
Eça de Queirós, da Póvoa de Varzim,
onde foi a psicóloga responsável pela
orientação vocacional a tratar da ins-

crição dos alunos na mostra.
As 14 faculdades da UP estão re-

presentadas com stands neste evento.
Estudantes, investigadores e profes-
sores estão disponíveis para prestar
informações sobre os 52 cursos que
a UP vai oferecer no próximo ano
lectivo.

Logo na entrada do pavilhão, está

instalada uma parede de escalada,
que entusiasmou os estudantes por
lá já passaram. Sara Fonseca, do
11.° ano da Escola Profissional de
Felgueiras, experimentou. "Nun-
ca tinha feito, mas gostei muito",
disse a aluna, acrescentando estar
interessada em seguir Desporto.

"Ó s'tora, vou fazer uma consulta
aos dentes", gritava outra jovem, na
fila de estudantes que aguardavam a

vez para realizar um rastreio dentá-
rio gratuito feito pelos finalistas da
Faculdade de Medicina Dentária. A
simulação de um parto, promovida
pela Faculdade de Medicina, também
atraiu muitos espectadores.

A Mostra da UP é dedicada a "toda
a família, dos oito aos 80 anos". Aten-
to a tudo, André Cunha Areias, de dez

anos, visitou a mostra acompanhado
pelo pai e pela irmã. "Tem muitas coi-

sas divertidas e que eu nunca ima-
ginei que existissem, coisas que eu
nunca vi na vida", disse.

A Faculdade de Arquitectura pren-
dia a atenção dos rapazes, convidan-
do-os a experimentar um jogo de ac-

ção para computador que tinha as

instalações da faculdade por cenário.
Também muito high-tech, a atracção
principal da Faculdade de Engenha-
ria era o cão-robô, que dançava ao
som de música. Na banca do curso
de Ciências da Comunicação, os estu-
dantes estavam a fazer a cobertura da
mostra directamente para o bloque
dedicado ao evento. "Ainda estou in-

decisa, mas hoje conheci melhor o

curso [de Ciências da Comunicação]
e estou a pensar nesta opção", dizia
Marta Silveira, do 12.° ano da Escola
Secundária de Paredes.

O planetário em versão reduzida,
do Centro de Astrofísica, o jogo sobre

História, organizado pela Faculdade
de Letras, e a apresentação sobre
cães de serviço, promovida pelo
curso de Medicina Veterinária, são
outras das atracções que ainda po-
dem ser visitadas até às 23h00.

Portas abertas

A Mostra de Ciência, Ensino
e Inovação da Universidade
do Porto, que começou na
passada quinta-feira e termina
às 23h00 de hoje, pretende
abrir as portas das faculdades
e centros de investigação
da instituição ao público em
geral. 0 objectivo é apresentar
o que está a ser feito na
universidade, para aproximá-la
mais da população e ajudar os
alunos do ensino secundário
a decidir que curso vão
seguir. A sexta edição deste
evento decorre no pavilhão
da Faculdade de Desporto. A
entrada é gratuita.


