
3NOTÍCIAS ACONTECEU

18 de janeiro de 2021 foi um dia memorá-
vel para a Faculdade de Farmácia. A data 
regista os 100 anos da publicação do decre-
to n.º 7238, pelo qual a Escola Superior de 
Farmácia passou a designar-se Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa, 
permitindo não só a atribuição dos graus 
de licenciado e doutor em Farmácia, mas 
também a emissão do diploma de Farma-
cêutico-Químico. A efeméride foi assinala-
da com a realização de uma sessão virtual 
que marcou a abertura das comemora-
ções do centenário. Prevê-se a realização 
de iniciativas de homenagem ao percurso 
de conhecimento e inovação que marca a 
identidade da Faculdade de Farmácia, e que 
sejam agregadoras do património humano 
e científico que caracterizam esta Escola da 
ULisboa. A celebração do centenário é im-
portante quer para a Faculdade, quer para 
as ciências farmacêuticas e a profissão far-
macêutica.

Informação atualizada em:
www.facebook.com/100FFUL  
www.ff.ulisboa.pt/centenario-fful/

SOLIDARIS é um projeto de cooperação 
transnacional baseado numa parceria entre 
instituições de ensino superior europeias 
(Alemanha, Espanha, Itália e Portugal) e de 
países da América do Sul (Argentina, Chile 
e Brasil), com vista a produzir resultados 
que beneficiem primordial e diretamente 
as organizações dos países parceiros.
O objetivo principal do projeto é a capa-
citação do pessoal docente e não docen-

te para melhorar o apoio à comunidade 
universitária, em especial aos alunos com 
dificuldades especiais, facilitando a sua in-
clusão ativa na universidade e o empodera-
mento para o seu desenvolvimento socio- 
educativo.
A 11 de fevereiro decorreu a apresentação 
de resultados do projeto Erasmus+ «SOLI-
DARIS – Universidades Inclusivas: Compe-
tências chave da comunidade universitária 
para o desenvolvimento de uma cidadania 
ativa», em regime online. Foram apresenta-
dos os referenciais da formação de pessoal 
docente e não docente, assim como os re-
sultados finais do projeto.

Mais informações:
www.ie.ulisboa.pt/projetos/solidaris 
proyectosolidaris.org/pt/
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É a primeira vez que o Comité Interna-
cional de Ciência do Ártico (International 
Arctic Science Comittee) tem um represen-
tante português na área das ciências sociais 
e humanas. A professora e investigadora do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Po-
líticas integra o Grupo de Trabalho Social 
e Humano do Comité, tendo sido selecio-
nada na sequência de uma resposta sua a 
uma chamada internacional. Destacou-se 
o trabalho de investigação que desenvolve 
desde 2009 na área dos estudos políticos, 
estratégicos e internacionais nas zonas po-
lares, em particular no Ártico. 
Nomeada por cinco anos, a investigadora 
propõe-se promover o interesse da comu-
nidade científica e académica nacional para 

Sandra Balão nomeada para Comité 
Internacional de Ciência do Ártico 
ISCSP

os estudos sobre o Ártico, em particular nas 
ciências sociais e humanas, afirmando ser 
fundamental disseminar os resultados da in-
vestigação junto dos stakeholders nacionais.
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