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A Mostra de Ciência, Ensino e Inovação da
Universidade do Porto (UP) prevê a afluência
de mais de cinco mil alunos pré-universitários,
informa a agência Lusa. A sexta edição da
iniciativa tem lugar este fim-de-semana na
Faculdade de Desporto da academia
portuense.

Marques dos Santos, reitor da UP, disse que a
intenção é «entusiasmar e esclarecer» os
jovens para optarem pelos cursos oferecidos
pela instituição. «O evento tem dado frutos e
prova disso é o facto da Universidade do Porto
ter sido a única a preencher o número de
vagas do curso de Física no ano passado»,
sublinhou o reitor.

A mostra apresenta stands «interactivos» de
todas as 14 faculdades e 12 centros de
investigação da Universidade do Porto, para
facilitar as escolhas dos estudantes. Os alunos
das cerca de 100 escolas secundárias que
aderiram à iniciativa podem assistir, à
transformação de cobre em ouro, à separação
do ADN, a um jogo de futebol robótico ou
mesmo viajar até Júpiter no Planetário Digital
do Centro de Astrofísica.
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