
MOSTRA 2017
A EsACT-IPB na INtimidade

A MOSTRA é um rótulo consolidado da EsACT-IPB, cujo foco incide na vontade e necessidade de uma 
aproximação entre a academia e o entorno e que pretende difundir junto do público as competências 
da EsACT-IPB nas áreas da Comunicação, da Administração e do Turismo.

Tradicionalmente, a academia vai à cidade, e em lugares quotidianos habituados a outras práticas, 
exprime e divulga os resultados da atividade dos alunos nas valências que a EsACT-IPB domina. É neste 
registo que nos temos posicionado desde 2008, misturando-nos com o publico e integrando o 
quotidiano da cidade.

Na edição de 2017, muito por culpa da existência de um novo edifício, que muitos conhecem já por 
fora, abrimos de par em par as portas da academia e convidamos à intromissão, à participação, à 
partilha, à mistura, nas tarefas diárias da EsACT-IPB. 

Convidamos, àqueles que assim o desejarem, a partilhar a INtimidade da EsACT-IPB. 

Venham fazer parte da academia, assistam e participem em aulas mais teóricas em anfiteatro ou sala, 
aulas práticas em laboratórios ou estúdios específicos, visitem os serviços administrativos, participem 
em atividades elaboradas especificamente para a MOSTRA2017

De 27 a 29 de março seja mais um entre nós.

Disfrute do Art Space - exposições nos corredores, desperte conceitos e perspetivas, aprenda com o 
Quiosque do Cidadão. Participe no Press Start - uma seleção de trabalhos audiovisuais. Para públicos 
mais seniores preparámos a Tecnologia Sénior e a Segurança para Pais, para os mais intrépidos e para 
quem for competitivo, temos o desafio da noite de jogos e jogares, neste registo também o Zoom In - 
uma apresentação de jogos feitos na escola. Participe no Marketing Talks no Teatro de Bolso - 
Especialistas de marketing partilham estratégias de marketing, desafie-se no Quiz Quem Quer ser 
Maketeer?, queremos saber quem percebe mais de marcas.  Durante os três dias, uma equipa de alunos 
estará à disposição da comunidade para fazer visitas guiadas à escola.



segunda-feira, 27 de março

17:30
Start Casual – Abertura Oficial

14:00 às 20:00
Quiosque do Cidadão [Sala A0.09] 
Um espaço ao serviço dos cidadãos.
Press Start [Ludoteca
Sala de jogos, onde o prazer é lúdico.
Loop [Sala de Visionamento] 
Em permanência, uma seleção de trabalhos audiovisuais.
Art Space [corredores] 
Uma exposição de desenhos e trabalhos gráficos.
Tecnologia 
Pequenas oficinas de tecnologia para seniores.

18:00 às 20:00
Segurança para Pais [Grande Auditório] 
Palestras sobre segurança informática dedicadas a todos os pais.

21:00
Zoom In [Teatro de Bolso] 
Sessão de cinema com trabalhos de alunos.

* * *

terça-feira, 28 de março

10:00 às 20:00
Quiosque do Cidadão [Sala A0.09] 
Um espaço ao serviço dos cidadãos.
Press Start [Ludoteca] 
Sala de jogos, onde o prazer é lúdico.
Loop [Sala de Visionamento] 
Em permanência, uma seleção de trabalhos audiovisuais.
Art Space [corredores] 
Uma exposição de desenhos e trabalhos gráficos.
Tecnologia Sénior 
Pequenas oficinas de tecnologia para seniores.



14:00 às 18:00
Estamos no Ar! [Estúdio TV] 
Para espreitar como funciona uma televisão.

16:00 às 1800
Quiz Quem Quer ser Marketeer? [B0.03
Neste concurso, queremos saber quem percebe mais de marcas.

18:00 às 20:00
Segurança para Pais [Grande Auditório] 
Palestras sobre segurança informática dedicadas a todos os pais.
Zoom In [Teatro de Bolso] 
Sessão de cinema com dois filmes de José Paulo Santos, seguido de debate.

18:00 às 23:00
Game’s Night [Ludoteca + B1.03] 
Noite de jogos e jogares. Para quem for competitivo!

21:00 
Zoom In [Sala B1.03] 
Sessão de apresentação de jogos feitos na escola.

* * *

quarta-feira, 29 de março

10:00 às 13:00
Quiosque do Cidadão [Sala A0.09] 
Um espaço ao serviço dos cidadãos.
Press Start [Ludoteca] 
Sala de jogos, onde o prazer é lúdico.
Loop [Sala de Visionamento] 
Em permanência, uma seleção de trabalhos audiovisuais.
Art Space [corredores] 
Uma exposição de desenhos e trabalhos gráficos.

10:00 às 11:00
Marketing Talks [Teatro de Bolso] 
Especialistas de marketing falam de marcas e estratégias de marketing.

11:00 às 13:00
Quiz Quem Quer ser Maketeer? [B0.03] 
Neste concurso, queremos saber quem percebe mais de marcas.



O Quiosque do Cidadão inclui os seguintes balcões: Carta por pontos; Cartão de 
Cidadão – Assinatura Digital; E-fatura 2017; IRS 2017 – O que muda?; Estou Aqui; 
Mirandelatenta; Portal da Saúde; Balcão do Empreendedor; Mapa das 
Responsabilidades de Crédito; Poupança e sobreendividamento; Riscos de roubo de 
identidade; Quiz Jurídico.


