
A Egas Moniz - Cooperativa de 
Ensino Superior, CRL em 
colaboração com a FCT/UNL, 
implementou testes, nos seus 
laboratórios, para pesquisa do 
novo Coronavírus, por forma a 
auxiliar o Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, 
tendo até ao momento realizado 
mais de 2.000 testes.

A Egas Moniz, através do seu 
laboratório de Psicologia - 

LabPSI, reuniu um grupo de 
psicólogos disponível para 

atender toda a comunidade 
académica e seus serviços, assim 

como os profissionais de saúde 
do Hospital Garcia d’ Orta. 

A Clínica Dentária 
Egas Moniz, 

localizada no 
Campus 

Universitário, 
permaneceu em 

funcionamento 
durante todo o 

período de estado 
de emergência, 

atendendo urgências 
médico-dentárias.

A Egas Moniz - 
Cooperativa de Ensino 
Superior, CRL 
disponibilizou 3.500 
máscaras cirúrgicas ao 
ao Hospital Garcia 
d’Orta, 800 tubos de 
ensaio à ARS-LVT e 
1.500 zaragatoas ao 
Serviço Nacional de 
Saúde.



  O Pitch Bootcamp Online vai-te ajudar a perceber de que 
forma se estão a adaptar as empresas nesta fase de 
profunda transformação e como estão a ser conduzidos 
os novos processos de recrutamento online, de particular 
importância no início de carreira. 
 
Saber mais

Durante os meses de junho e julho, encontra-se a 
decorrer uma versão teste de acesso gratuito a alguns 
manuais em formato digital essenciais, disponíveis na 
plataforma AcessMedicine. Dá o teu feedback para o e-
mail biblioteca@egasmoniz.edu.pt! 

Saber mais

Nos dias 6 e 7 de junho, decorre o Congresso Mundial de 
Disfunção Temporo-Mandibular, onde o Dr. André Mariz 
de Almeida, docente da Egas Moniz - Cooperativa de 
Ensino Superior, CRL estará presente com o tema “TMJ 
arthrocentesis from a clínica point of view: A literature 
review”. 

 Saber mais

O Curso Online Invisalign® decorre a 6 e 7 de junho. As 
Professoras Esmeralda Herrero e Teresa Sobral irão 
abordar as mais recentes novidades deste sistema, assim 
como discutir casos. 
 
Saber mais

A 1 de junho, decorre mais uma Reunião Clínica de 
Nutrição, com o tema “Suplementar: Quando e Como?”, 
com a Dr.ª Lia Correia, das 17h às 18h na plataforma 
Microsoft® Teams. 

Inscreve-te já

O QUE VAI ACONTECER
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

CULTURA E DESPORTO

O Clube de Leitura Egas Moniz tem o próximo encontro 
marcado para dia 25 de junho, pelas 17h30. O Livro do 
Mês será um livro escrito por um autor vencedor de um 
Prémio Nobre da Literatura, à escolha! 
 
Inscreve-te já!

INTERACÇÃO COM A COMUNIDADE

Considerando que a excecionalidade da situação 
epidémica verificada exige medidas também elas 
excecionais, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior autorizou a prorrogação do prazo de submissão 
de requerimento de bolsa no presente ano letivo até ao 
dia 24 de junho de 2020. 
 
Saber mais

O Banco Santander lançou o Prémio Santander 
Uni.COVID-19, em resposta à situação de emergência 
provocada pela atual crise, de modo a realçar e apoiar as 
iniciativas com impacto social que os jovens universitários 
e outros membros da comunidade académica têm neste 
contexto adverso. 
 
Saber mais

https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2704186236357865/?type=3&theater
mailto:biblioteca@egasmoniz.edu.pt
https://www.facebook.com/uegas/posts/2751053761671112
https://www.facebook.com/andremarizalmeida/posts/10158319691237368
mailto:mestrados.pg@egasmoniz.edu.pt
https://forms.gle/Rqdir2FvW6tgGKYp9
mailto:amaiaesilva@egasmoniz.edu.pt
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/a%C3%A7%C3%A3o-social/bolsas-de-estudo.aspx?fbclid=IwAR1aViWzlfpD_fpFVCGWOHgMVJwRg9DvpkkmUwXsEdn3I_sXKWF40YMVODA
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/ficaemcasa-pr%C3%A9mio-unicovid-19.aspx?fbclid=IwAR3WCEVxmb1Vw-yW9JpEkHjIs6vBj3aMQhWEgYQlKuW6NonHgrjx2LDaFYg


 
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) em 
colaboração com a Agência de Investigação Clínica e 
Inovação Biomédica (AICIB), abriu candidaturas para um 
2º apoio especial intitulado “RESEARCH 4 COVID 19”.  

Os Projetos de I&D propostos devem contribuir para 
melhorar a resposta dos sistemas de saúde e da 
sociedade ao impacto da COVID-19. 

A Egas Moniz participou ativamente neste concurso, 
submetendo 13 candidaturas. É a Entidade de 
Acolhimento de 7 candidaturas e a Entidade Parceira de 
6 candidaturas. 

Aguardamos a decisão sobre a concessão de apoios que 
será comunicada até 9 de junho de 2020. 

Saber mais 

No dia 25 de maio, decorreu uma Reunião Clínica de 
Nutrição com a Dr.ª Ana Rita Chaves e o tema 
“Alimentação em quarentena - Um olhar sobre a 
população portuguesa”, na plataforma Microsoft® Teams. 

Saber mais

Para ajudar a lidar com os tempos incertos que 
enfrentamos, a Egas Food and Nutrition, um projecto do 
GENA - Grupo de Estudos em Nutrição Aplicada, 
disponibilizou 10 opções de lanches saudáveis, 
individuais e higienizados que podem ser levados para 
qualquer lugar. 

 Saber mais

O LabPSI realizou um webinar, no dia 21 de maio, com a 
Dr.ª Raquel Rosas sobre o tema “FOODLIT-PRO: 
Desenvolvimento e Implementação de um Projecto 
Nacional em Literacia Alimentar”, na plataforma 
Microsoft® Teams. 

Saber mais

A 19 de maio, o Plano de Contingência Egas Moniz, face 
à doença por Coronavírus (COVID-19), foi actualizado. 

Consulta aqui a versão actualizada

Comemorámos a 18 de maio, o dia do Instituto 
Universitário Egas Moniz, uma data marcante e tão 
significativa na história da Egas Moniz - Cooperativa de 
Ensino Superior, CRL. 

Foi realizada uma alegoria, com a participação de toda a 
Comunidade Egas Moniz, nomeadamente a Direcção da 
Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL, a 
Reitoria do Instituto Universitário Egas Moniz, AAIUEM - 
Associação Académica do Instituto Universitário Egas 
Moniz, in’Spiritus Tuna - Tuna Feminina da Cooperativa 
Egas Moniz e TinTuna - Tuna Académica da Egas Moniz 
para que pudessem partilhar e acompanhar o mesmo, 
recordando todos os nossos Alumni diplomados no ano 
de 2018-2019. 

Parabéns a todos! 

Assistir

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2735181543258334/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3255852334452948&set=a.565629566808585&type=3&theater
https://egasfoodandnutriti.wixsite.com/egasfoodandnutrition/post/lanches-saud%C3%A1veis-e-seguros?fbclid=IwAR3BoPDDZ_ZnnwMDLoGlnNw3xYAfJGVXt58NS7Sa1J1RbXkS_CY4Hr0dc_A
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2720617814714707/?type=3&theater
https://www.egasmoniz.com.pt/media/119008/MEMPE01_03-Plano-de-Conting%C3%AAncia_dia-19-maio-20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pTm2TapwM_g&feature=share&fbclid=IwAR181nVXQqDXyjS_Vm-kf_ubYsnlItfjSHkKM6w97GLOKf8EkMSuWGOhSno


Decorreu no dia 18 de maio, uma reunião do Journal 
Club de Ciências da Nutrição, com a apresentação do 
artigo intitulado "Dairy Food Consumption is Inversely 
Associated with the Prevalence of Periodontal Disease in 
Korean Adults”, pela Dr.ª Larissa Goularte. 
 
Saber mais

Nos dias 15 e 16 de maio, decorreu o 5º Módulo da 15ª 
edição da Pós-Graduação em Periodontologia Clínica 
Internacional, sobre Cirurgia Plástica Periodontal, com o 
Prof. Doutor Ricardo Alves, Dr. Alexandre Santos e Mestre 
José Maria Cardoso. 

Saber mais

O Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da 
AAIUEM organizou um Webinar sobre o Impacto no 
Sector Farmacêutico do SARS-CoV-2, no dia 15 de maio. 
Esta iniciativa contou com apresentações do Professor 
Doutor Nuno Taveira (IUEM/iMed.ULisboa), Dr. Francisco 
Martin (ViiV HealthCare), Dra. Lígia Garcia (ANF), Dr. 
Armando Garcia (HGO), Dr. Nuno Cardoso (ADIFA) e Prof. 
Doutora Patrícia Cavaco Silva (IUEM), como moderadora 
do evento. Saber mais

No dia 14 de maio decorreu o XI Encontro - Os Desafios 
da Psicologia Forense e Criminal: Estágios e projectos de 
Investigação, a partir da plataforma Microsoft® Teams. 
Este evento é realizado todos os anos e permite, aos 
alunos do 2º ano do Mestrado em Psicologia Forense e 
Criminal, a oportunidade de dar a conhecer o seu 
trabalho, enquanto estagiários, nas mais diversas 
instituições ligadas ao Sistema de Justiça, salientando o 
papel do Psicólogo Forense. 
 
Saber mais

A Egas Food and Nutrition, um projecto do GENA - Grupo 
de Estudos em Nutrição Aplicada, lançou 5 dicas de 
Nutrição para ter em conta durante o Teletrabalho. 

 Saber mais

A B-On – Biblioteca do Conhecimento Online é uma 
plataforma de pesquisa que faz parte dos recursos 
disponibilizados pela Biblioteca da Egas Moniz e que 
possibilitou o acesso a alguns Webinars durante o mês 
de maio. 
 
Saber mais

O GENA - Grupo de Estudos em Nutrição Aplicada 
lançou um projecto intitulado “Egas Food and Nutrition”, 
com uma nova página de Facebook e Website, onde se 
exploram os vários aspetos da nutrição, desde artigos de 
opinião, receitas,  informações baseadas em evidência 
científica e muito mais. 

Saber mais

No dia 11 de maio, decorreu uma Sessão Clínica de 
Fisioterapia, destinada aos alunos de 4º ano, sobre o 
tema “Atuação da Fisioterapia na Reabilitação 
Cardiopulmonar”, pela Professora Doutora Flavia Mazzoli 
da Rocha, Coordenadora do Curso de Fisioterapia do 
Centro Universitário Celso Lisboa, Rio de Janeiro. 

Saber mais

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6566145/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234608213244027&set=a.565629566808585&type=3&theater
https://www.facebook.com/uegas/posts/2756508371125651
https://www.facebook.com/events/239073540651272/
https://www.facebook.com/uegas/posts/2704839609625861
https://egasfoodandnutriti.wixsite.com/egasfoodandnutrition/post/5-dicas-de-nutri%C3%A7%C3%A3o-em-teletrabalho?fbclid=IwAR3wfna9MPQkn6rjhQP23iT-ZZqUUR9m5GEBby8qF8lkv-CjroBY2OItYK4
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2691445874298568/?type=3&theater
https://egasfoodandnutriti.wixsite.com/egasfoodandnutrition/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3863294500410291&set=a.599459460127161&type=3&theater


 

Decorreu no dia 11 de maio, uma reunião do Journal 
Club de Ciências da Nutrição, com a apresentação do 
artigo intitulado "Patterns of Complementary Feeding 
Behaviors Predict Diet Quality in Early Childhood", pela 
Dr.ª Lia Correia. 
 
Saber mais

A 7 de maio decorreu uma Sessão Clínica de Fisioterapia, 
destinada aos alunos de 2º, 3º e 4º ano da Licenciatura 
sobre o tema “Telereabilitação em contexto de COVID e 
o seu futuro”, pelos Fisioterapeutas António Gaspar e 
João Valeriano da António Gaspar - Physiotherapy & 
Performance. 

Saber mais

CULTURA E DESPORTO

O Clube de Leitura Egas Moniz reuniu-se no dia 28 de 
maio. O Livro do Mês foi um livro à escolha escrito por 
Luís Sepúlveda! 
 
Saber mais

ESTREIA! 

A  in'Spiritus Tuna - Tuna Feminina da Cooperativa Egas 
Moniz teve o orgulho de apresentar a "Versão em 
Quarentena", no dia 18 de maio, a música ''Leve como 
uma Pena'' de Ana Bacalhau, feita exclusivamente com 
recurso a instrumentos e material que tinham em casa! 
 
Assistir

O CAEM - Coro Académico da Egas Moniz assinalou o 
Dia do Instituto Universitário Egas Moniz, a 18 de meio, 
com uma versão em quarentena da música“In Excelsis 
Deo”, em homenagem aos novos diplomados. 
 
Assistir

Os Professores Paulo Monteiro e Pedro Rodrigues 
dedicaram uma sua adaptação da Balada da Despedida 
do 5º Ano Jurídico 88/89, tocada em casa, ao piano e 
guitarra portuguesa, a todos os finalistas da Egas Moniz 
do ano lectivo 2019-2020, no que denominaram uma 
“provocação” à sua felicidade.  

“FRA AOS FINALISTAS EGAS MONIZ!” 
 
Assistir

Mesmo em isolamento a in'Spiritus Tuna - Tuna Feminina 
da Cooperativa Egas Moniz não pára! Dia 17 de Maio, 
vivenciámos de uma nova forma aquele que seria o 
Domingo da Queima das Fitas da nossa Semana 
Académica Egas Moniz 2020. 

Foi através de uma actuação Live Stream que, em 
associação com a TinTuna - Tuna Académica da Egas 
Moniz, AEESSEM - Associação de Estudantes da Escola 
Superior de Saúde Egas Moniz e AAIUEM - Associação 
Académica do Instituto Universitário Egas Moniz, 
celebrámos este momento tão marcante da Vida 
Académica para os Finalistas e para toda a Comunidade 
Egas Moniz. 
 
Assistir

mailto:amaiaesilva@egasmoniz.edu.pt
https://www.facebook.com/InSpiritusTuna/videos/2971578392889045
https://www.facebook.com/120593381320306/videos/245911606479805/
https://www.facebook.com/paulo.monteiro.942/videos/vb.600012743/10158249170297744/?type=3
https://www.facebook.com/saem2018/videos/1367010746824723/
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/3/810/htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3213212002050315&set=a.565629566808585&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3848282578578150&set=a.599459460127161&type=3&theater


 

O CAEM - Coro Académico da Egas Moniz assinalou o 
dia que estava destinado à Missa da Benção das Pasta e 
Queima das Fitas com um tema intitulado “Ubi Caritas”, 
dedicado a todos os Finalistas Egas Moniz 2019/2020. 

Assistir

Na impossibilidade da realização da Serenata no dia 15 
de maio, de forma presencial, a TinTuna - Tuna 
Académica da Egas Moniz dedicou uma versão da sua 
adaptação “Guitarra Toca Baixinho”, para quem começa 
mas também acaba, como símbolo de uma serenata que 
gostavam que fosse um abraço. 

Assistir

O CAEM - Coro Académico da Egas Moniz presenteou 
todos os membros da Comunidade Egas Moniz com o 
tema “Hold On”. 

Assistir

INTERACÇÃO COM A COMUNIDADE

O Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição da 
Associação Académica do Instituto Universitário Egas 
Moniz assinalou o Dia Mundial Sem Tabaco, a 31 de 
maio. 
 
Saber mais

A 29 de maio, o Núcleo de Estudantes de Ciências da 
Nutrição da Associação Académica do Instituto 
Universitário Egas Moniz assinalou o Dia Mundial das 
Doenças Digestivas. 
 
Saber mais

A RSEM - Residência Sénior Egas Moniz encontra-se a 
recrutar um(a) Enfermeiro(a), para entrada imediata! 
 
Quero Candidatar-me

O Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição da 
Associação Académica do Instituto Universitário Egas 
Moniz assinalou o Dia Nacional da Luta Contra a 
Obesidade, a 23 de maio. 
 
Saber mais

O Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária da 
Associação Académica do Instituto Universitário Egas 
Moniz transmitiu, no dia 17 de maio, uma mensagem de 
apoio a todos os Finalistas de Medicina Dentária, do ano 
lectivo 2019/2020. 
 
Saber mais

No dia 12 de maio, assinalámos o Dia Internacional do 
Enfermeiro, com um agradecimento especial a todos os 
enfermeiros por estarem presentes nas nossas vidas e 
por todos os dias cuidarem de nós com a dedicação e 
profissionalismo que os carateriza.  

Este ano, mais do que nunca, relembrámos e 
agradecemos a importância do enfermeiro na prestação 
de cuidados de saúde à população. 

Saber mais

https://www.facebook.com/NECN.IUEM/photos/a.411292126348341/705689136908637/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NECN.IUEM/photos/a.411292126348341/704239020386982/?type=3&theater
mailto:residenciasenior@egasmoniz.edu.pt
https://www.facebook.com/NECN.IUEM/photos/a.411292126348341/700213144122903/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nemdegasmoniz/photos/a.926629020723673/2918251701561385/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2702590539850768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/120593381320306/videos/264261284725724/
https://www.facebook.com/tintunapt/videos/1171808416493274/
https://www.facebook.com/120593381320306/videos/2303292086640593/


 

CANDIDATURAS ABERTAS

Saber mais Saber mais

Saber mais Saber mais

Saber mais Saber mais

OS NÚMEROS DA CIÊNCIA EGAS MONIZ

PARTICIPA NA CIÊNCIA!

“DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE PROTETORES DENTÁRIOS E GRAU DE 
PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO, NA PREVENÇÃO DE LESÕES ORAIS EM CONTEXTO DESPORTIVO” Quero Participar

“ECOS: EFEITO COVID-19 NA SAÚDE EM PORTUGAL” Quero Participar

“ESTUDO SOBRE COMPORTAMENTOS E HÁBITOS DE SAÚDE ORAL DURANTE O PERÍODO DE 
PANDEMIA COVID-19” Quero Participar

“IMPACTO DA PANDEMIA NOS PADRÕES DE CONSUMO ALIMENTAR” Quero Participar

“IMPACTO DA VITIMAÇÃO NA VIDA ADULTA” Quero Participar

"AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS JOVENS SOBRE A INFEÇÃO SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEL CAUSADA POR TRICHOMONAS VAGINALIS" Quero Participar

https://ciiem.egasmoniz.edu.pt/pt-pt/communication/selected-publications/selected-publications-2020.aspx
https://ciiem.egasmoniz.edu.pt/pt-pt/communication/selected-publications/selected-publications-2020.aspx
https://forms.gle/kieCwzyCRnzFBGqo6?fbclid=IwAR21O_fZrD-h4izBCHypAfaQ1Vp309rlPx2sx5sVLvKuLCZcVp56lXyDNi4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePLSqi8Oa_kwiPeKpv0UC0FseUEQ_RGX9jJMTtLEL54P9Pmg/viewform
http://estudosonline.scml.pt/index.php/125174?lang=pt&fbclid=IwAR3vAN7thbN56pbVYUJCge-KWhaQ6lmhcfMzM-hAusbXqZz9CSBq_MT6XxE#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPZ_-s5101rgZreIqRJrMY5UXbVBB7v8BtzrCJwg_ZphD4_w/viewform?fbclid=IwAR2-Zs_oAHqD_-PP8Lqqx6SH9CVvFtDuyNimLr3FZ7bnnCNZd74HETWEtFk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgQq_qDSqqS_dKDJUPDKPT6iN98SIJDM0KymmiJkE4gctWag/viewform?fbclid=IwAR1fDxWMO8ftrSKDCBoS7x9s9wdeze-jTwVQrL1pnCpswwr0F6jixmua8vk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo5OL2GPPHmf1t31zt7Jq1E1zemZa9quMswisVTVYQtvtkwg/viewform?fbclid=IwAR1sPRtstqX1Mi2lU3jmvlY8uvqjJMCvL3x4IMlfYoMBVQVNA-kwD17TQ4k
https://www.facebook.com/uegas/posts/2670655796377576
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2670658503043972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uegas/posts/2670678863041936
https://www.facebook.com/uegas/posts/2670704163039406
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2687070881402734/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uegas/posts/2670643836378772


http://www.egasmoniz.com.pt/

  

Saber mais Saber mais

https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2691059801003842/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2691049217671567/?type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
http://www.egasmoniz.com.pt/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/

