PORTIMÃO

AGENDA MAR / 2020
DA BIBLIOTECA ANTÓNIO ROSA MENDES

23/03 (2ªfeira) PALESTRA
EXPLORAR AS 4 DIMENSÕES COM A MATEMÁTICA, com Paulo Carrasco.
Nesta palestra irá ser focada e discutida a perceção das dimensões pelo ser humano, desde o espaço
unidimensional, bidimensional, tridimensional com exemplos gráficos, estabelecendo ligação aos conceitos
matemáticos. Em seguida será proposta a utilização da matemática como ferramenta para explorar problemas no
espaço multidimensional. Palestra integrada no MARÇO JOVEM 2020 em Portimão
Local: Anfiteatro da Universidade do Algarve em Portimão | 14h30 às 15h30
Entrada livre com registo prévio em: https://esght.ualg.pt/pt/content/inscricao-em-eventos-da-biblioteca-portimao
Org.: Biblioteca da UAlg em Portimão

25/03 (4ªfeira) PALESTRA
DÁ VIDA ÀS TUAS IDEIAS, com Ana Martins.
Tens uma ideia que gostavas de desenvolver a fim de criar o teu próprio emprego ou negócio, mas não sabes por
onde começar? Pensas que criar um negócio é algo muito complicado e não tens coragem, nem capacidade para
arriscar? Desafio-te a conhecer grandes empresários que começaram com poucos recursos, empresas
internacionais que começaram por uma brincadeira, produtos de grande sucesso em que poucos estariam
dispostos a arriscar. Vem perceber o que tens de fazer para dar vida às tuas ideias! Palestra integrada no MARÇO
JOVEM 2020 em Portimão
Local: Anfiteatro da Universidade do Algarve em Portimão | 10h00 às 11h00
Entrada livre com registo prévio em: https://esght.ualg.pt/pt/content/inscricao-em-eventos-da-biblioteca-portimao
Org.: Biblioteca da UAlg em Portimão

27/03 (6ªfeira)

FORMAÇÃO DE UTILIZADORES

O ECOSSISTEMA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA UALG
CIENCIAVITAE, SAPIENTIA E ORCID
Venha fazer o seu novo CIENCIAVITAE e saiba como articular com o seu ORCID e o repositório institucional
Sapientia.
Local: Universidade do Algarve em Portimão. Sala 6 | 10h00 às 11h00
Entrada livre com inscrição prévia para epacheco@ualg.pt
Público-alvo: Docentes, investigadores / depositantes e/ou mediadores
Org.: Biblioteca da UAlg
Campus de Gambelas
8005-139 Faro
tel_ 289 800 906 | biblioteca@ualg.pt
www.ualg.pt | estudar/biblioteca
Horário:
seg. a sex.: 08h30 / 20h00 | sábado: 10h00 / 16h00
Inclui: centro de documentação europeia

ESGHT
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, HOTELARIA E TURISMO

Campus da Penha
8005-139 Faro
Tel_ 289 800 100 ext. 6510 | biblioteca@ualg.pt
www.ualg.pt | estudar/biblioteca
Horário:
seg a sex.: 09h00 / 22h00 | sábado: 09h00 / 13h00

Biblioteca do Pólo de Portimão
8501-859 portimão
tel_282 417 641
www.ualg.pt | estudar/biblioteca
Horário:
seg. a sex.: 09h00 - 12h30 / 14h00 - 22h30

