CURSO DE FORMAÇÃO on-line
Competências Transversais em Investigação Científica (CTIC)
OBJETIVO
O presente curso visa dotar os formandos de
competências transversais em áreas comuns a qualquer
projeto
de
investigação,
com
ênfase
no
nexus alimentação - inovação - sustentabilidade.
Pretende ainda abordar, numa perspetiva generalista, um
conjunto de temas atuais que permitam potenciar a
capacidade de intervenção dos formandos, em contextos
de investigação científica.
DESTINATÁRIOS
Todos os interessados em adquirir ou atualizar
competências, no espírito de "aprendizagem ao longo da
vida", com formação ou experiência demonstrada nas
áreas do curso.
Estudantes de Mestrado e Doutoramento que procurem
competências complementares.
Bolseiros com o grau de Mestre, que estejam integrados
em projetos de investigação nas áreas das ciências e
tecnologias alimentares e agrárias.
Poderão candidatar-se bolseiros e alunos de qualquer
instituição do sistema científico nacional

CONTACTOS
O presente curso é organizado no âmbito das atividades
do LEAF: Linking Landscape, Environment, Agriculture
and Food
Coordenação: Anabela Raymundo
anabraymundo@isa.ulisboa.pt
Comissão científica:
Anabela Raymundo, Luís Goulão (goulao@isa.ulisboa.pt)
e Isabel Sousa (isabelsousa@isa.ulisboa.pt)
Secretariado e informações: Catarina Mendes
anamendes@isa.ulisboa.pt; Tel: +351 21 365 32 46
INSCRIÇÕES
O curso poderá ser iniciado com qualquer um dos
módulos, devendo as candidaturas ser formalizadas até
ao dia 22 do mês anterior ao seu inicio.
A inscrição é feita Através do portal Fénix, em:
http://www.isa.ulisboa.pt/ensino/outros-cursos/ctic
PROPINAS
Curso completo (12 módulos) :500€ (podendo ser pago
em 2 tranches)
Trimestre (3 módulos que podem não ser consecutivos):
150€
1 módulo: 60€

ORGANIZAÇÃO DO CURSO
O curso tem a duração de 12 meses, estando organizado em 12 módulos independentes, podendo ser iniciado em qualquer um dos
meses.
É inteiramente lecionado em sistema remoto, via internet, usando uma plataforma de comunicação, das que existem disponíveis Zoom,
Teams ou outra. Os formandos podem realizar o curso completo, cumprindo a totalidade dos 12 módulos ou poderão fazer uma
frequência parcial de um conjunto de módulos selecionados, que poderão não ser consecutivos. O curso completo corresponde a 96
horas.
Cada módulo tem um tempo total médio de 8 horas. Cada módulo contempla 2 aulas, de 2 horas cada, síncronas, em semanas
alternadas e 2 aulas assíncronas (tempo estimado de 2 horas) para a realização de atividades. Na última aula assíncrona será feita a
avaliação do módulo.
Os conteúdos programáticos de cada módulo e o respetivo docente podem ser consultados em:
https://www.isa.ulisboa.pt/files/da/pub/curso-CTIC_LEAF_abril_2020.pdf

Componentes de uma candidatura a um projeto científico

Maio

A proteómica nas ciências animal, agrícola e alimentar: introdução

Junho

Fazer uma publicação
Abril

Julho

Delineamento experimental e tratamento de dados
Desenvolvimento de Novos Produtos
Março

Agosto

Alimentação sustentável
Formas de agricultura não convencional - integração em estruturas urbanas
Fevereiro

Setembro

Ajustamento de modelos matemáticos a dados experimentais biológicos:
exemplos práticos das áreas alimentar e farmacêutica
Cadeias de valor agro-alimentar

Janeiro

Outubro

Dezembro

Novembro

Desafios e políticas para o Sistema Alimentar Global
Mitos na alimentação
Comunicar em Ciência - diferentes contextos
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