
 

Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio

O QUE VAI ACONTECER
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ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

De 24 a 26 de setembro de 2020, a Egas Moniz tem o 
privilégio de acolher o Curso de Osseodensificação com 
Cirurgia ao Vivo da Versah Osseodensification Academy, 
único a nível europeu.


Saber mais

De dia 1 a 3 de junho de 2020, irá decorrer o 5º Congresso 
do Centro de investigação interdisciplinar Egas Moniz, cujo 
tema é “Reducing Inequalities in Health and Society”, no 
Campus Universitário Egas Moniz.


Saber mais

Nos próximos dias 26 a 28 de março de 2020, irá decorrer 
a 3ª Reunião Internacional da Rede Académica das 
Ciências da Saúde da Lusofonia (RACS). A Egas Moniz, 
como membro da RACS, convida todos a inscreverem-se.


Saber mais

Estão abertas as candidaturas para projectos de 
investigação, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
para propostas com um período máximo de 36 meses e 
um tecto máximo de financiamento de 250 mil euros.


 Saber mais
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No próximo dia 27 de março de 2020, irá decorrer o VII 
Simpósio Olhares da Psicologia, com entrada livre. Em 
breve será divulgado o programa, estando já está 
anunciada a realização de 4 Workshops Pré-Simpósio.


Saber mais

Nos dias 12 e 13 de março de 2020, irá decorrer a 28ª 
edição das Jornadas Internacionais de Medicina Dentária 
do Instituto Universitário Egas Moniz, com o Hashtag 
Oficial #ADiferençaÉsTu.


Saber mais

Nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2020, a Egas Moniz 
organiza um Curso Avançado de Prevenção, Diagnóstico e 
Tratamento das Doenças Peri-Implantares - Abordagem 
Micro-cirúrgica, com vagas limitadas.


Saber mais

No ano de 2020, a Egas Moniz - Cooperativa de Ensino 
Superior, CRL. recebe o Congresso da Academia 
Portuguesa de Medicina Oral. No dia 7 de março, teremos 
assim connosco “A Medicina e Patologia Oral para Jovens 
Médicos Dentistas”.


Inscrições AQUI

Nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2020, irá decorrer a 2ª 
edição das Jornadas de Enfermagem da Escola Superior 
de Saúde Egas Moniz, sobre o tema “Cuidado Centrado na 
Pessoa”.


Saber mais

Estão abertas inscrições para o Curso Hands-On de 
Oclusão e Estética Dentária, com o Prof. Rafael Decúrcio, a 
decorrer de 13 a 15 de Fevereiro de 2020, com 
transmissão de conhecimentos para aplicação imediata na 
prática clínica.


Saber mais

As candidaturas estão abertas para a Pós-Graduação em 
Supervisão Clínica em Enfermagem, com início a 29 de 
janeiro de 2020 (acreditação pela Ordem dos Enfermeiros).


Saber mais

Inscrições abertas para o Curso State-of-the-art de Tecidos 
Moles para Tratamentos Estéticos, com o Prof. Óscar 
Gonzaléz Martín (University of Pennsylvania e Universidad 
Complutense de Madrid), a decorrer no dia 25 de janeiro de 
2020.


Saber mais

Estão abertas as inscrições para o Workshop em 
Reabilitação Neuro Oclusal tendo como tema “Tratamento 
em Pacientes em Crescimento”, com a Professora 
Esmeralda Herrero, a decorrer dia 24 de janeiro de 2020.


Saber mais

Nos dias 23 e 24 de janeiro, decorre na Egas Moniz o 
Master de Invisalign®, com certificação oficial, pela Dra. 
Eva Mayo.


Saber mais
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CULTURA E DESPORTO
Se és aluna da Egas Moniz - Cooperativa de Ensino 
Superior, CRL. vem viver o ESPÍRITO ACADÉMICO com 
muita MÚSICA 🎶  3ª e 5ª feira, às 20h, no Auditório 10 😉  
com a in’Spiritus Tuna - Tuna Feminina da Cooperativa 
Egas Moniz! Saber mais

Para todos os interessados, a TinTuna - Tuna Académica 
da Egas Moniz convida quem queira pertencer à mesma, 
aparece às segundas e quartas-feiras, pelas 21h, no 
Auditório 10 ou no Auditório Professor Doutor Martins dos 
Santos, respetivamente.

Saber mais

O Coro Académico Egas Moniz convida todos os 
professores, alunos e funcionários para uma audição. 
Compareçam no Auditório Professor Doutor Martins dos 
Santos numa quarta-feira, às 17 horas ou sexta-feira, às 
15 horas. Saber mais

Nos passados dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2019 
decorreu o 4º módulo da 5ª edição da Pós-Graduação 
Internacional em Dentisteria Adesiva Minimamente 
Invasiva, com referências internacionais como Luís 
Baratieri, Marleen Peumans, Gianfranco Politano e Pedro 
Brito e temas como Fotografia Dentária, entre outros.


Saber mais

Nos passados dias 13 e 14 de dezembro de 2019, 
decorreu o 2º módulo da 2ª edição da Pós-Graduação  em 
Endodontia Clínica Internacional com Carlos Franco, Mário 
Rito Pereira e Tiago Dionísio sobre os temas Fundamentos 
de Irrigação e Fundamentos e Técnicas de Obturação.


Saber mais

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

O Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição, convida 
todos os interessados a participar numa acção de 
Voluntariado a decorrer no dia 19 de fevereiro. A Egas 
Moniz congratula-se por mais uma grande acção 
comunitária, organizada pelos nossos alunos!


Saber mais

Foi formado o Clube de Leitura Egas Moniz, que pretende 
efetuar leituras ao longo do ano, ao sabor das estações e 
dos exames! Caso queiras aceitar o desafio, aparece dia 
30 de janeiro pelas 17h, após inscrição.


Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

De forma a apoiar ideias inovadoras que possam contribuir 
significativamente para o avanço do conhecimento 
científico, o Centro de investigação interdisciplinar Egas 
Moniz, abre concurso para Projetos de Investigação.


Saber mais
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No passado dia 7 de dezembro decorreu na Egas Moniz o 
Sleep Apnea Winter Meeting da CUF Academic and 
Research Medical Center. Neste evento debateu-se a 
patologia, desde a etiopatogenia ao diagnóstico e à 
abordagem terapêutica da doença, sendo abordadas áreas 
como a Pneumologia, a Neurologia, a Medicina Dentária, a 
Fisioterapia, a Imagiologia e a Otorrinolaringologia.


Saber mais

No dia 7 de dezembro, os alunos da Licenciatura em 
Fisioterapia tiveram uma aula sobre Fisiologia do Exercício 
na prática, lecionada pela Prof. Doutora Catarina Godinho 
Santana.


Saber mais

Nos dias 6 e 7 de dezembro, decorreu o 2º módulo da 1ª 
edição da Pós-Graduação em Medicina Dentária Digital - 
Digital4All.


Saber mais

No âmbito da parceria estabelecida entre a Egas Moniz - 
Cooperativa de Ensino Superior, CRL e o Hospital Garcia 
de Orta, decorreu no dia 6 de dezembro, no Auditório 
Professor Doutor Martins dos Santos, o Colóquio de 
Enfermagem 2019, sob o tema Evidências em Enfermagem 
de Medicina Interna.


Saber mais

Decorreu, no dia 2 de dezembro de 2019, a 1ª Reunião da 
Comissão Executiva da 28ª edição das Jornadas 
Internacionais de Medicina Dentária do Instituto 
Universitário Egas Moniz.


Saber mais




CULTURA E DESPORTO

Foi no dia 15 de Dezembro que a in'Spiritus Tuna se 
juntou, para celebrar o Natal em Família e com muita 
música, desejando a todos um Feliz Natal e Próspero Ano 
Novo!


Saber mais

Nesta Época Natalícia, a in'Spiritus Tuna relembrou a 
todos a oportunidade de adquirir o seu 1° CD - in’Storias!


Faça a sua encomenda AQUI !

Foi com muita alegria que, no dia 14 de dezembro, a 
in'Spiritus Tuna espalhou o seu 'Spiritu Natalício pelas 
ruas da sua Cidade, vivendo assim a magia do Natal!


Saber mais
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INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

A Associação Académica do Instituto Universitário Egas 
Moniz, desenvolveu um Guia do Aluno para tornar os teus 
anos no Instituto mais fáceis, AQUI poderão encontrar a 
resposta a quase todas as dúvidas.

A Associação Académica do Instituto Universitário Egas 
Moniz organizou uma iniciativa, de modo a levar o espírito 
natalício ao Lar D. Nuno Álvares Pereira. A Egas Moniz 
incentivou todos os alunos à participação ativa até 13 de 
dezembro!

Saber mais

A convite do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim 
Serra do Montijo, a Egas Moniz esteve presente no V Dia 
da Orientação do AEPJS, no passado dia 12 de dezembro.  
O nosso agradecimento ao Centro Qualifica Poeta 
Joaquim Serra do AEPJS, pela excelente organização e 
dinamização deste dia. 

Saber mais

Os Núcleos de Estudantes de Ciências Farmacêuticas e 
Ciências da Nutrição da Associação Académica do 
Instituto Universitário Egas Moniz organizaram no 
passado dia 11 de dezembro, uma Noite de Cinema 
Solidário, com a entrada a ser realizada em alimentos não 
perecíveis, roupas e bens.

 
Saber mais

No âmbito do Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA) e 
no sentido de apoiar a inserção dos alunos franceses no 
mercado de trabalho em França, a Egas Moniz recebeu a 
DentaSmile, no dia 10 de dezembro.
 
Saber mais

No passado dia 12 de dezembro, o nosso aluno e Vice-
Campeão do Campeonato Nacional Universitário de Surf, 
Tiago Santos, foi entrevistado pela Associação Sealand 
Santa Cruz, onde revelou estar satisfeito com a sua 
prestação na temporada de inverno, “embora a faculdade 
exija bastante tempo e retire horas de treino”.

Entrevista na íntegra

Foi nos dias 6 e 7 de dezembro, que a TinTuna - Tuna 
Académica da Egas Moniz partiu rumo à ilha da Madeira, 
para participar no XXV Encontro de Tunas Universitárias da 
Madeira e I Festival de Tunas Universitárias da Madeira. No 
regresso, trouxeram na sua bagagem os prémios de 
MELHOR TUNA, Melhor Solista, Melhor Instrumental e 
Melhor Passe-Calles.


Saber mais

A 2 de dezembro, a Consulta de Medicina Dentária 
Desportiva, recebeu uma camisola autografada por todos 
os atletas do Sporting Clube de Braga e uma dedicatória 
muito especial do seu Treinador Ricardo Sá Pinto!


Saber mais
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No passado dia 8 de dezembro, decorreu mais uma Festa 
de Natal Egas Moniz, um evento que conta já 19 anos de 
existência, com a participação de todos os Professores e 
Colaboradores da Egas Moniz e ainda com atuação do 
Coro Académico Egas Moniz (CAEM).


Saber mais

De 2 a 5 de dezembro, às 17h, na Escola Básica José 
Cardoso Pires, na Costa de Caparica, os alunos de 3º ano 
da Licenciatura em Psicologia, realizaram uma acção de 
formação parental sobre as vár ias etapas do 
desenvolvimento humano. 


Saber mais

No dia 5 de dezembro, a Egas Moniz assinalou o Dia 
Internacional do Voluntariado, agradecendo a todos os 
seus vo lun tá r i os pe lo es fo rço , ded icação e 
disponibilidade, aquando da sua participação nas acções 
para este efeito e enfatizando que todos os docentes, 
funcionários e alunos podem fazer parte deste grupo, 
b a s t a n d o p a r a i s s o a i n s c r i ç ã o e m 
voluntarios.egasmoniz@gmail.com.

 
Saber mais

A 4 de dezembro, o Núcleo de Estudantes de Ciências da 
Nutrição da Associação Académica do Instituto 
Universitário Egas Moniz, assinalou o Dia Nacional da 
Pessoa com Esclerose Múltipla.
 
Saber mais

O Consórcio Maior Empregabilidade lançou, no dia 5 de 
dezembro, o Livro Verde, que visa contribuir para este 
objetivo através de recomendações concretas.


Com orgulho e espírito de missão, tendo como elemento 
central os nossos alunos, a Egas Moniz participou na 
elaboração deste livro através da participação na sua 
Comissão Consultiva da Engª Graciete Silva, Engª Ana 
Cristina Cunha, Professor Doutor Miguel Correia e Prof. 
Doutor José João Mendes.


Saber mais
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