
Primeiro e último nome do aluno

Primeiro e último nome do encarregado de educação

Idade do aluno

Email de contacto

Telefone do encarregado de educação

O evento será fotografado e/ou filmado pela Lancaster University, Native Scientist e parceiros dos media. O material recolhido 
poderá será utilizado para divulgação do evento no website, redes sociais, comunicados de imprensa ou conferências.

Autoriza o seu filho/a a ser filmado/a ou fotografado/a durante o evento? 

Sim | Não

Um autocarro fará a ligação Manchester (Consulado Geral de Portugal) Lancaster University - Manchester (Consulado Geral 
de Portugal) no dia do evento, com partida às 08h00 e chegada prevista às 17h30.

Deseja inscrever o seu filho/a para o transporte de autocarro de e para Manchester?

Sim | Não

Sabias que 35% dos estudantes da Lancaster University 
são internacionais? Vêm de mais de 122 países! E para além 

de estudar, sabias que na universidade também se faz ciência?

Inscrições online 

em http://www.lancaster.ac.uk/native-scientist de 1 a 30 de Março.

Lancaster University
May 12, 2018

1 dia, 4 cientistas, 4 workshops

Se tens entre 12 e 15 anos, falas português e queres descobrir o caminho dos que ensinam 
e fazem ciência na Lancaster University, pede aos teus pais e inscreve-te! Desde galáxias muito 

distantes a energias limpas, ou das moléculas nas plantas ao empreendedorismo, convidamos-te 
a deixar os livros em casa e vires conhecer o mundo da universidade e investigação.

O evento é gratuito mas a inscrição é obrigatória. Refeições e transporte de 
autocarro de e para Manchester disponíveis gratuitamente no dia do evento.

Por favor indique-nos se existem restrições alimentares, de mobilidade ou outras que sejam importantes para o evento.



Programa

08h00    Partida de autocarro do Consulado Geral de Portugal em Manchester 
                (1 Portland St, Manchester M1 3BE)

09h30    Chegada a County South PDR 
                (Lancaster University)

09h30 - 10h00    Sessão de abertura

10h15 - 11h00      Viagens no tempo – do Big Bang à Via Láctea passando pela CR7 
                              por Dr. David Sobral 

11h15 - 12h00      Energia limpa – hidrogénio, o combustível do futuro
                              por Dr. Nuno Bimbo

12h15 - 13h30     Almoço

13h45 - 14h30    De onde vem a cor das plantas?
                              por Dr. ELizabete Carmo-Silva

14h45 - 15h30    Deixa a tua marca no mundo – o poder do empreendedorismo social
                              por Dr. Ricardo ZÓzimo

15h45 - 16h30    Sessão de encerramento

16h30    Partida de autocarro da County South PDR
                (Lancaster University)

17h30    Chegada ao Consulado Geral de Portugal em Manchester 
                (1 Portland St, Manchester M1 3BE)

Mais informações
 www.lancaster.ac.uk/native-scientist

Organizadores

 Heritage Language Consortium
www.lancaster.ac.uk/heritage-language


