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REINSCRIÇÃO E INSCRIÇÃO NOS CURSOS LIVRES 2022/2023
A exemplo dos anos anteriores, vai iniciar-se o período reservado à reinscrição dos atuais alunos em
horário diurno. Este período decorre entre 01 e 20 de junho. As novas inscrições fazem-se a partir de
21 de junho.
Até 15 de julho, o valor da joia de reinscrição/inscrição mantêm a bonificação de 50%.
No ano letivo de 2022/2023 encontrará um amplo conjunto de cursos, cuja relação se encontra no verso.
Todos eles resultam da disponibilidade demonstrada por todos os orientadores voluntários, cujo
contributo é fundamental para a atividade da UPP e a quem, desde já, agradecemos.
O novo ano vai iniciar-se com a abertura das aulas a 16 de setembro/2022 e encerramento a 15 de
julho/2023, o que responde à persistente solicitação dos alunos. Os períodos de férias são os seguintes:
■ NATAL: 19/12/2022 a 02/01/2023, inclusive
■ CARNAVAL: 20 e 21/2023, inclusive
■ PÁSCOA: 03 a 10/04/2023, inclusive
Entretanto, mantem-se a vontade de concretizar outras iniciativas, transversais a todos os cursos, que
se configurem como momentos de reflexão, convívio e partilha de outros saberes. Pretende-se reforçar
a realização de debates sobre temas atuais, visitas de estudo, momentos de poesia, apresentação de
livros, leituras comentadas, exposições, intervenções musicais, comemoração de datas específicas e
festas diversas, que permitam ainda mais momentos de convívio entre todos, bem como o
fortalecimento dos laços que nos unem.
Aproveitamos para informar que a tabela de preços não sofre alteração.
A situação pandémica que ainda persiste reforça a necessidade de colaboração e apoio de todos, dando
sugestões, apresentando novas propostas, disponibilizando-se para apoiar e desenvolver os diferentes
projetos. A contribuição de todos é necessária e deve passar por divulgar a UPP e o que realizamos,
trazer novos amigos para os cursos e participar ativamente na vida da instituição. A UPP precisa de
todos nós e só com todos será cada vez maior!
Este é um lugar onde gostamos de estar, onde o acesso ao conhecimento e o gosto de conhecer andam
sempre de mãos dadas e para onde é um prazer TRAZER OUTRO AMIGO TAMBÉM!
CONTAMOS CONVOSCO!
A Direção da UPP

NOTA IMPORTANTE
O processo de reinscrição segue os trâmites dos anos anteriores:
1. Entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, com uma foto
atualizada, tipo passe;
2. Pagar a reinscrição e uma mensalidade (relativa a 50% de setembro/2022+50% de
julho/2023);
3. Apresentar, reunido o direito a desconto, comprovativo passado pela entidade titular
do Protocolo. Lembra-se que o desconto apenas se aplica a partir do mês em que esta
formalidade for cumprida.
4. Apresentar (se ainda o não tiver feito) a proposta de candidatura de sócio da UPP.

CURSOS DE DIA 2022/2023
ALEMÃO
Amélia Sousa
ATELIER d`ARTES (desenho, pintura, colagens, etc.)
Rosa Bela Cruz
ATIVIDADE FÍSICA E MOVIMENTO NATURAL
Pedro Vinagre
CAVAQUINHO – Vamos aprender
Paulo Rocha
A CULTURA PORTUGUESA ATRAVÉS DA SUA LITERATURA
Gomes Varela
HISTÓRIA DA ARTE E DO PATRIMÓNIO
Assunção Lemos
HISTÓRIA DO CINEMA
José Eduardo Mendonça (coord.) e António Alves
INGLÊS INICIAÇÃO e INGLÊS III
Beatriz Campos e Beatriz Bachá
INICIAÇÃO MUSICAL
Pedro Guedes Marques
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA
Gomes Varela
LINGUÍSTICA: Refletir sobre a Linguagem
Joaquim Barbosa
LITERATURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA
Para conhecer a obra de escritores dos séculos XX e XXI
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PERSPECTIVAS DE HISTÓRIA

A MÚSICA E A HUMANIDADE
Sérgio de Matos

Temas da História da Humanidade dos séc. XVIII e XIX: A construção da Modernidade
Europeia; A Era do Capitalismo Industrial; Civilização material e cultura burguesa

Cecília Moutinho
POVOS E CULTURAS
Jorge Barros

www.facebook.com/UniversidadePopulardoPorto

Metro: Carolina Michaelis

ROTEIROS NA NATUREZA
Dalmindo da Natividade
SOCIOLOGIA – O SENTIDO DA MUDANÇA SOCIAL
António Laúndes
TIC - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Álvaro Correia Pinto
UM PORTO COM MUITAS HISTÓRIAS
Fátima Silva
CURSOS SEM RECONHECIMENTO OFICIAL

