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Os termOs mais 
usadOs na uV

Achei Curioso: podes lançar co-
mentários na intranet 

Avaliação: terminada a aula, vais 
avaliar a sessão

Brinde: em cada jantar um dos gru-
pos saúda o orador da noite 

Catch The Eye: perguntas individu-
ais após a ronda dos grupos

Coordenador de Grupo: é o porta-
-voz da equipa; orienta as reuniões 
e assegura a distribuição equitativa 
das intervenções pelos seus mem-
bros

Desafio do JUV: o JUV lança-te de-
safios através da intranet. Participa!

Gostei de Ouvir: podes citar frases 
que captaram a tua atenção

Intranet: univerao2016.com, toda a 
UV na nossa rede interna

Perguntas a...: podes fazer pergun-
tas a personalidades que seguem a 
UV à distância

Ronda dos Grupos: nas aulas e jan-
tares, após a intervenção do orador, 
todos os grupos fazem uma pergun-
ta

Sugestões: as tuas sugestões aju-
dam a melhorar as edições seguin-
tes

UVTV: é o nosso canal interno, dis-
ponível no televisor do teu quarto

YouJUV: num dos dias, o teu grupo 
é responsável pela edição de uma 
página do JUV

YouFOTOS: lança na intranet as 
fotos mais giras que tirares nesta 
semana e as melhores serão publi-
cadas no JUV

QUEM É O JUV?

LÉXICO 

A simpática e diligente equipa do hotel Sol e Serra dá-te as boas-vindas. 
Ao Director Jacinto Guerreiro, e aos seus colaboradores, agradecemos a habi-
tual hospitalidade. 

O director da uV e toda a sua equipa dão-te as boas vindas a Castelo de Vide!

20H00 Jantar com António 
Nobre Pita e Duarte 
Freitas

22H00 Reunião dos Grupos de 
Trabalho

23H30 Reunião com os 
Coordenadores 

Hoje
esta semana em númerOs

100 alunos, 7 dias de exposição mediática, 7 dias de intensos 
trabalhos de grupo, mais de 40 horas de formação, 10 exercícios 
parlamentares, 25 oradores, 8 destacadas personalidades que te 
respondem à distância.

esta é a uV em números e tudo isto se passa em 
Castelo de Vide... há 14 anos!
A hospitalidade, a beleza e a quietude destas paragens fazem-
-nos repetir a escolha a cada ano que passa.

O nOssO CanaL 
de teLeVisÃO
A “UV TV” é o canal interno de televisão 
da Universidade de Verão.  Estará dia-
riamente disponível no televisor do teu 
quarto.

Não percas a nossa programação.

A rede wireless da Universidade de Verão está à tua 
espera. Liga-te nas áreas de trabalho do rés-do-chão 
e do primeiro andar.

naVega na nOssa 
rede wireLess

O NOssO

O JUV é o Jornal da Universidade de Verão! 
Tem distribuição diária e traz as principais notícias da UV.
Estas páginas divulgam o trabalho e o talento dos alunos 
da Universidade de Verão.
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l Responde às entrevistas
l Diz-nos o que achas mais curioso
l Envia as tuas fotos
l Aceita os desafios

O JuV é feito 
por ti, por isso:

Pessoalmente ou na intranet, não hesites em falar com o JuV!

agosto

29
não percas!

Começou a universidade 
de Verão 2016!



nucleares e a capacidade de trabalho 
em equipa que desenvolverão em 
Castelo de Vide serão fundamentais 
para os exigentes desafios futuros. 

Não se esqueçam de que há mui-
tas maneiras de ajudar Portugal: da 
ação política à cidadania, passando 
pelo voluntariado e pelo associati-
vismo. É importante que escolham a 
vossa missão e que a desempenhem 
com rigor e entrega!

Carlos Coelho
Director da Universidade de Verão JOSÉ MATOS ROSA

Secretário-geral do PSD

Bem-vindo à família UV! Dou-te desde 
já os meus parabéns por teres sido se-
lecionado para participar na 14ª Edição 
da Universidade de Verão. 

A formação política é uma marca de 
qualidade da JSD e a Universidade de 
Verão tem sido reconhecida como a 
melhor escola de formação política em 
Portugal.

Começa agora uma semana de intenso 
trabalho, em que a tua dedicação, es-
forço, espírito de grupo serão postos à 
prova todos os dias. Aqui, terás a opor- Simão Ribeiro

Presidente da JSD

Os participantes da UV são uma ver-
dadeira selecção nacional. A nossa fa-
mília política é, reconhecidamente, a 
que mais tem apostado na formação 
de jovens quadros. 

Com a colaboração de prestigiados 
oradores aprofundaremos nesta se-
mana o debate sobre os grandes 
temas nacionais e internacionais. 

Pretendemos estimular a vossa inter-
venção cívica, promover o rejuvenes-
cimento das estruturas, qualificar os 
intervenientes partidários, privilegian-
do o rigor e a ética como os principais 
elementos da actividade política.

Convido-vos assim a participar acti-
vamente na UV 2016, quer em grupo 
quer individualmente.

tunidade de aprender com especialis-
tas nas mais diversas áreas e de conhe-
cer jovens de todo país, que partilham 
contigo a vontade de saber mais e de 
participar na mudança do país. 

Estou certo de que no final deste curso 
estarás mais apto e motivado para os 
desafios que se avizinham.

Sê bem-vindo!

É com muito agrado que dou a boas-
-vindas à 14ª turma da Universidade 
de Verão. Parabéns por terem sido 
selecionados! Este é o mais mediáti-
co e prestigiado curso de formação 
organizado por um partido portu-
guês e vocês passam a pertencer a 
esta grande família!

Assim, incentivo-vos a darem o me-
lhor durante esta semana: a motiva-
ção, o aprofundamento de matérias 

Bem-vindos à universidade de Verão!

CONSUlTA A 
NOSSA INTRANeT:

UNIVeRAO2016.COM Os VOssOs COnseLheirOs
Cada Conselheiro tem a seu cargo duas equipas. A sua missão é 
acompanhar o trabalho dos grupos, estar por perto nas diversas 
actividades e esclarecer as dúvidas que possam surgir.

O Conselheiro vela também pelo cumprimento das regras da UV.

FOtOs
Gostas de fotografar? Vai registando a tua UV e 
envia-nos as fotografias que tirares. Faz o upload 
através da intranet. Não te esqueças de criar uma 
legenda.

O JUV publica diariamente uma foto enviada 
pelos Uvianos.

you

Portugal chama por vós!

10.00 “O papel do Estado: amigo 
 do crescimento ou cúmplice 
 da crise?”
 Profª Maria luis Albuquerque

14.30 “Falar Claro”
 Dep. Carlos Coelho 
 e Dr. Rodrigo Moita de Deus

17.30 Reunião dos Grupos 
 de Trabalho

20.00 Jantar-Conferência com 
 o Dr. Jaime Gama

agenda de amanhÃ

Conselho do JuV
Na tua pasta encontrarás as regras da UV. 
Lê-las é uma das tuas prioridades.

Duas coisas importantes para 
conseguires ter sucesso na UV: 10h são 
10h e aproveita, porque que só vives 
isto uma vez!
Renata Costa leite, UV 2015

Aproveita para testar os teus limites, 
partilhar alegrias, preocupações e 
cumplicidades. Que o espírito uviano 
esteja contigo!
Madalena Nogueira dos Santos, UV 
2010

Dar tudo não é a melhor forma de estar 
na UV: é a única.”
José Pedro Salgado, UV 2006

Os 
aLertas 
de quem 
saBe!
alunos de edições 
anteriores deixam-vos 
as suas recomendações

Fausto matos
- Castanho
- Cinzento

Jorge Varela
- Laranja
- Rosa

Juliana mendes Correia 
- Amarelo
- Azul

rafael neto
- Encarnado
- Verde

sofia Oliveira
- Bege
- Roxo


