


  A 3ª Reunião Internacional da Rede Académica das 
Ciências da Saúde da Lusofonia (RACS)- 3ª rRACS, 2020 - 
decorrerá nos dias 28 e 29 de setembro de 2020, num 
formato exclusivamente online. 

Em breve, serão divulgadas mais informações quanto ao 
programa e acesso ao evento. 
 
Saber mais

O Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz 
(CiiEM) é responsável, através de alguns dos seus 
Membros, pela edição de três Números Especiais das  
revistas internacionais indexadas: Biosensors, 
International Journal of Environmental Research and 
Publ ic Health e Healthcare, da Editora MDPI 
(Multidisciplinary Digital Publishing Institute). Os temas 
abordados serão o papel dos biossensores na deteção 
de compostos azotados, o impacto da doença 
periodontal na saúde reprodutora da Mulher e o e-
learning e treino digital na Educação em Saúde.  

Saber mais

No dia 3 de julho, pela 11 horas, via MS® Teams, irá 
decorrer mais uma reunião da 5ª edição dos Seminários 
Regulares do CiiEM, com as apresentações do Centro de 
Investigação Multidisciplinar em Psicologia da Saúde, 
Centro de Estudos Sociais Aplicados, Unidade de 
Investigação Clínica, Unidade de Investigação em 
Métodos Quantitativos para a Saúde e Laboratório 
WDXRF. 

 Ingressar na Reunião

No dia 1 de julho, das 10h30 às 12h30, decorre um 
Webinar explicativo da plataforma CIÊNCIAVITAE, 
dirigido a docentes e investigadores, com objectivo de 
dar a conhecer as principais funcionalidades do sistema. 
 
Inscrever-me

O QUE VAI ACONTECER
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

No dia 30 de junho, foi INAUGURADA A PARAFARMÁCIA DA EGAS MONIZ!  

Esta Parafarmácia, situada no interior do Campus Universitário Egas Moniz , irá certamente complementar o 
ensino prático dos nossos alunos, em especial dos alunos do Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas.  Saber mais

https://www.facebook.com/racslusofonia/photos/a.1904619886270343/3134562926609360/?type=3&theater
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/edi%C3%A7%C3%A3o-de-3-n%C3%BAmeros-especiais.aspx?fbclid=IwAR0mFc88vKZHdygtbr5dQyaOOmKFaK4JLHwmZpVo_6CoMnmAnZc2rJZ-hLI
https://teams.microsoft.com/%E2%80%A6/19:meeting_YTgyM2JkNjItO%E2%80%A6/0%E2%80%A6
https://cienciavitae.pt/acao-formacao/webinar-en-register-now-13/?fbclid=IwAR2mDdQ1aHn4NCZ4AQC0py42hAcf55mbuthCBMw2Kkuwv4yY9hP7e5Z-WJc
https://www.facebook.com/uegas/posts/2824865964289891


A Biblioteca Egas Moniz recomendou e divulgou alguns 
W e b i n a r s , d i s p o n í v e i s o n l i n e , e m d i f e r i d o , 
nomeadamente “Journal Citation Reports”, “Best Practices 
in Submitting Research for Highly Selective Journals” e 
“How to Publish in High-Impact Journals” 
 
Saber mais

A Biblioteca Egas Moniz organizou nos dias 19 e 26 de 
junho, um Webinar sobre o Mendeley®, um software de 
gestão de bibliografia científica e simultaneamente uma 
rede social académica. 
 
Saber mais

A 23 de junho realizou-se um Curso Prático sobre o 
Cálculo e Prescrição de Planos Alimentares Estruturados, 
dado pela Dr.ª Lia Correia, na plataforma MS® Teams . 
 
Saber mais

No dia 22 de junho, realizou-se mais uma Reunião Clínica 
de Nutrição com o tema “Ferramentas de Avaliação da 
Ingestão Alimentar em Atletas”, via MS® Teams, com a 
participação do Dr. João Oliveira. 

Saber mais 

O projecto Egas Food and Nutrition desenvolveu e 
divulgou um Ebook “Saber Comer para Poupar”, que 
contém várias dicas de poupança e alimentação saudável 
durante o planeamento, compra, confeção e ainda 
conservação dos alimentos. 

Saber mais

Os investigadores do IUEM, Belmira Fernandes, Cristina 
Soeiro, Iris Almeida e Ricardo Baúto tiveram uma 
participação activa, com o artigo “Factores de Risco na 
Negligência e Maus-tratos a Pessoas Idosas: O Projecto 
AGED como uma Resposta de Boas Práticas na Avaliação 
de Risco”, na 10ª edição da Revista Miscellanea da APAV - 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.  Ver a Revista

Decorreu, no dia 15 de junho, uma Reunião Clínica de 
Nutrição sobre o tema actual e pertinente “Impacto da 
COVID-19 no Doente Oncológico: Perspectiva da 
Nutrição”, na plataforma MS® Teams e a apresentação da 
estudante Sofia Charneca. 

Saber mais

No âmbito da 2ª edição do Apoio RESEARCH 4 
COVID-19 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, as 
candidaturas submetidas pela Professoras Gabriela 
Almeida e Ana Paula Serro foram financiadas.  

Às equipas dos projectos “Deteção Rápida de COVID-19 
(QuiCoviDe)", liderado pela Professora Gabriela Almeida, 
e “Esterilização de EPIs com radiação gama com vista à 
sua reutilização”, liderado pela Professora Ana Paula 
Serro, muitos parabéns! 

Saber mais

O projecto Egas Food and Nutrition desenvolveu e 
divulgou um Ebook chamado “Nutrir a Brincar”, dirigido a 
quem tem crianças em casa, para promover uma 
alimentação saudável. Nele, podem encontrar-se várias 
atividades e jogos aptos para diferentes idades. 

Saber mais

https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2771103389666149/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2771127369663751/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3336056943099153&set=a.565629566808585&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3317698521601662&set=a.565629566808585&type=3&theater
https://egasfoodandnutriti.wixsite.com/egasfoodandnutrition/post/ebook-saber-comprar-para-poupar?fbclid=IwAR358pB4nHQwQkhJ-1xBeQc_4tZnFkfaANTYW5vEUd_0K2LENxmXyb-0BYg
https://issuu.com/apav_online/docs/miscellanea_apav_10?fbclid=IwAR1x8CXxoJOWJsWv_nnVmh2dzDp5CnZlw4zAa1Hh9pYHNtBZqTT1eCQA01o
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3298787520159429&set=a.565629566808585&type=3&theater
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2778519488924539/?type=3&theater
https://egasfoodandnutriti.wixsite.com/egasfoodandnutrition/post/ebook-infantil-nutrir-a-brincar?fbclid=IwAR1hHL3Dqx3k44mFFZF49VMu_Yl_g49-unUCNXkZABp4wjq3jUxq0LjFkTU


No passado dia 10 de junho, a Coordenadora do curso 
de Licenciatura em Ciências Biomédicas Laboratoriais da 
ESSEM, Prof. Doutora Maria João Hilário, participou numa 
conversa live, em conjunto com outros dois especialistas 
de Angola e do Brasil, sobre a situação actual e futura da 
COVID-19 no mundo, dando a visão biomédica 
Portuguesa, a convite da Universidade Agostinho Neto, 
em Luanda. 

Saber mais

Decorreu no dia 8 de junho, um Debate de Ciências de 
Nutrição com o tema “A Imagem que Projecto - A 
Profissão de Nutricionista no Universo da Saúde”.  
Saber mais

O Egas Food and Nutrition, publicou no passado dia 5 de 
junho um artigo explicativo sobre “Bolachas, serão todas 
iguais?”, com vista ao aconselhamento nutricional ao 
comparar bolachas de chocolate, bolachas tipo Maria, 
bolachas de água e sal, bolachas marinheiras e bolachas 
tortita de arroz sem sal. 
 
Saber mais

A apresentação final dos Projectos da 2ª edição Pós-
Graduação StartUp Research do ITQB-NOVA/NOVA-SBE, 
em que a Egas Moniz é um parceiro associado, decorreu 
no passado dia 5 de junho, com 9 projectos e 19 
finalistas, onde se incluem 3 da nossa Instituição. 
Parabéns! 
 
Saber mais

Decorreu no dia 5 de junho, a reunião da área de 
Ciências Forenses e Psicologia do CiiEM - Centro de 
Investigação Interdisciplinar Egas Moniz, via MS® Teams,  

Saber mais

O Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas 
Moniz  (LCFPEM) realizou a supervisão científica do 
Projeto Maria – Estratégia Integrada de Intervenção para a 
Área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo 
que terminou no final do ano passado, desenvolvendo 
diversos materiais de apoio para profissionais, 
destacando-se, um Manual de apoio para profissionais, e 
três guiões informativos sobre legislação, atendimento a 
vítimas especialmente vulneráveis e avaliação de risco de 
violência. 

 Saber mais

No passado mês de maio foi realizada com sucesso mais 
uma auditoria de acompanhamento ao Sistema Interno 
de Gestão e Garantia da Qualidade da Egas Moniz 
(SGGQ-EM). 

A Egas Moniz compromete-se desta forma com o 
desenvolvimento e implementação de um sistema de 
qualidade e melhoria contínua por forma a potenciar o 
desempenho da Organização na formação de futuros 
profissionais na área das ciências e saúde, enquanto pilar 
base da sua atividade, bem como na melhoria da saúde 
da sociedade. 
 
Saber mais

A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL 
congratula todos os docentes vencedores da Bolsa 
Santander/IE University “Best Practices in Digital 
Education”, pelo seu esforço e desempenho!  Saber mais

https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/conversas-sobre.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234608213244027&set=a.565629566808585&type=3&theater
https://egasfoodandnutriti.wixsite.com/egasfoodandnutrition/post/bolachas-ser%C3%A3o-todas-iguais?fbclid=IwAR2jpk6rZFr5F0W42Ju-SAYumoekkeQhoOQeGiy9Y4nZu-6DJr9Vnwct2v0
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/startup-research-leading-scientists-to-innovation.aspx
https://www.facebook.com/uegas/photos/a.248212348621945/2755993004510521/?type=3&theater
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/projeto-maria.aspx?fbclid=IwAR3IU7L-uf48CS1sfgkWPjHMqA8VpnbUX1EVh4LRQKJ94jUrA4nLqG51nNM
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/a-qualidade-do-ensino-egas-moniz.aspx?fbclid=IwAR2EdS2ugny1dDABxFnmXj5XQmDwdUa1TqjoInG9LLkTcKgcFCgwAYt5KDU
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/ficaemcasa-santander-ie.aspx


 
O Clube de Leitura Egas Moniz reuniu-se no dia 25 de 
junho. O Livro do Mês foi um livro de um Prémio Nobel 
da Literatura à escolha! 
 
Quero participar!

O nosso aluno, Miguel Oliveira, irá juntar-se à estrutura 
principal da KTM, neste que será o seu terceiro ano em 
MotoGP e o sexto com a KTM, marca com a qual assinou 
os seus maiores sucessos, incluindo as 12 vitórias. 
Parabéns Miguel!  Saber mais

No dia 22 de junho,o atleta André Ceitil, da União 
Desportiva Vilafranquese, compareceu na consulta de 
Medicina Dentária. Agradecemos a confiança! 
 
Saber mais

Na data emblemática de 10 de junho, Dia de Portugal, 
Camões e das Comunidades Portuguesas, a in’Spiritus 
Tuna - Tuna Feminina da Cooperativa Egas Moniz, 
demonstrou o seu orgulho pela comemoração da 
tradição, da cultura e do que é ser Português. Saber mais

Depois de uma pausa nas consultas de Medicina 
Dentária Desportiva, devido ao estado pandémico, a 1 de 
junho, a atleta Raquel Infante, da modalidade de futebol 
feminino ,do Sport Lisboa e Benfica e da seleção nacional 
de Futebol Feminino, esteve presente na Clínica Dentária! 
Agradecemos desde já toda a sua simpatia e por confiar 
na nossa equipa. Saber mais

Dia 1 de junho, a in’Spiritus Tuna - Tuna Feminina da 
Cooperativa Egas Moniz, desejou a todas as crianças, de 
corpo e ‘Spiritu, um FELIZ DIA DA CRIANÇA! 
 
Saber mais

CULTURA E DESPORTO

INTERACÇÃO COM A COMUNIDADE

Já está disponível a Newsletter NUTRIEGAS n.º 5, 
referente ao mês de Junho! 

Saber mais

O Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição da 
Associação Académica do Instituto Universitário Egas 
Moniz realizou, nos dias 29 e 30 de junho, uma ronda de 
Tertúlias com o tema “Estágios à Ordem”, onde os alunos 
puderam assistir ao testemunho de profissionais que 
estagiaram em diferentes contextos de actuação do 
Nutricionista. 

Saber mais

Nos dias 29 de 30 de junho, a Egas Moniz - Cooperativa 
de Ensino Superior, CRL realizou uma iniciativa inovadora, 
o Dia Aberto Online da Egas Moniz. Nesses dois dias, os 
participantes tiveram a oportunidade de falar e esclarecer 
todas as suas dúvidas com alunos e Coordenadores de 
Cursos em que tinham interesse! Saber mais

A 14 de junho, o Núcleo de Estudantes de Ciências da 
Nutrição da Associação Académica do Instituto 
Universitário Egas Moniz assinalou o Dia Mundial do 
Dador de Sangue, incentivo à dádiva e disponibilizando 
informações relevante para o efeito. 

Saber mais

mailto:amaiaesilva@egasmoniz.edu.pt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3848282578578150&set=a.599459460127161&type=3&theater
https://www.facebook.com/mddegasmoniz/photos/a.2253982841293553/4352426418115841/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InSpiritusTuna/photos/a.763072073715415/3056074537748479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mddegasmoniz/photos/a.2253982841293553/4262133017145182/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InSpiritusTuna/photos/a.564506420238649/3032062486816351/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasfoodandnutrition/photos/a.1588006424785606/2534018656851040/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NECN.IUEM/photos/a.411292126348341/724846671659550/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tintunapt/videos/1171808416493274/
https://www.facebook.com/NECN.IUEM/posts/715984109212473


O Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição da 
Associação Académica do Instituto Universitário Egas 
Moniz, a 5 de junho, assinalou o Dia Mundial do Meio  
Ambiente, com foco na partilha de práticas responsáveis. 

Saber mais

Para garantir a prestação de serviços em segurança e 
criar uma atmosfera de confiança para toda a 
comunidade Egas Moniz, a Biblioteca iniciou, a 2 de 
junho, a 1ª fase do seu plano de retoma dos serviços 
presenciais, que será implementado gradualmente- 

Assim, será retomado, nesta 1ª fase, o serviço de 
emprést imo / devolução de l iv ros (su je i to a 
agendamento) em dias definidos e anunciados para o 
efeito. 

Todos os restantes serviços (exceto o serviço de 
empréstimo/devolução de documentos) continuarão a 
ser prestados remotamente devendo ser solicitados 
através de e-mail. 

Saber mais

OS NÚMEROS DA CIÊNCIA EGAS MONIZ

Durante o mês de junho, o Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição da Associação Académica do 
Instituto Universitário Egas Moniz, várias Tertúlias relativas aos estágios curriculares, com testemunhos reais 
de alumni, nas áreas de Nutrição Clínica, Alimentação Colectiva, Nutrição Comunitária, Comunicação em 
Ciência, Indústria Alimentar e Nutrição Desportiva. Muitos parabéns pela iniciativa! Saber mais

https://ciiem.egasmoniz.edu.pt/pt-pt/communication/selected-publications/selected-publications-2020.aspx
https://www.facebook.com/NECN.IUEM/
https://ciiem.egasmoniz.edu.pt/pt-pt/communication/selected-publications/selected-publications-2020.aspx
https://www.facebook.com/NECN.IUEM/photos/a.411292126348341/709282516549299/?type=3&theater
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/reabertura-da-biblioteca.aspx?fbclid=IwAR0rsgVPLOP9s4bfB1vyEXkRq9btd_LbCs9yDh8AVaSmK3LsGXRmfZyb3Zc


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

  

CANDIDATURAS ABERTAS

Saber mais Saber mais

Saber mais Saber mais

Saber mais

Saber mais

Saber mais

Saber mais - Cursos IUEM Saber mais - Cursos ESSEM

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_/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt.aspx?fbclid=IwAR1r_c8RsOXmnqmH-Cbtm_KC7OA7Dc-tfx_Co6BpaDTtHqYgmm9Ye2ZJMZM&h=AT1F3QIunvTq-EOcIVd9Dbm_7Oqsc6zAGwgIIzxtSTXKbB5sGMztGZi7PSaC4mhl6ouY1-bMbaqgeIA7Lp_5mCeSh1JzTfKTzgwnftdFzXKvpNLlBrFZHbURuX4qQ7DERruB5o2G51mwO01Vp2Uh5FvZtW1T5mppT0QR5_KRfwI6BUO05gUkrqJJtj1J9OQKZI3cT_WgPjC5JeT1bppe0KzQaKCI1A5mzw4Th0apK0W7jEAmNchLhfrVKhLmr4Qjqkm_PiDa1_24PNTs2_LdOMGpipX0gH_x7APeJ58mF_akwfhXTWisNmf5m_MLJRlRHhO_dUxR5OIgN1L_GqAkXbp820PQ5z8M9iD4hTg7zeGSYmB5DtY-0AkJVdy5IXPmdV_JI9q_Y8bYtwbBGbT7f5jF4STldhjvm1tQBpHk-Ea79GyZOOs-C-xCjZpfc5l9fSDETittzRVrGzsGFBmmLOwl-4K08pndwFPgdHoJ7RhhbAL1M0m2TeylQHPbxUAN4ekku4C8AEDRst35K9STmnmCOOgWLId8qPyyMENwW3S1lnHdc2_KhvyFZM1KQptYai9touIgTnC3IUYKOKqoboTb4kEiCKUDDD93HMVJ4GMBVcmZQ6Juv3xIz7Mxen2IJKGWB4jOQc-QeLfZwMO-Z68
https://www.egasmoniz.com.pt/media/119109/IMPEMEI65_01-Edital-Concursos-Estudante-Internacional_20_21_3_Fase.pdf?fbclid=IwAR2xKtvzYMNwwujfwcMNQGmQW2hUErPbQRB8Li6zSm21eTauF49PjxSRYb4
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/candidaturas-e-admiss%C3%A3o/acesso-iuem.aspx?fbclid=IwAR1U94htkNaIsfv3W6qPG3tQcOEa26jjSBhA60z9ef7E0Leh276cXVgcpC0
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/candidaturas-e-admiss%C3%A3o/acesso-essem.aspx
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/essem/cursos/p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%B5es-e-cursos-de-curta-dura%C3%A7%C3%A3o/curso-de-p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-patog%C3%A9nese-molecular-e-carcinog%C3%A9nese.aspx?fbclid=IwAR3Bz_kAGjhAFqxhQqtyU5vkDiyROs1TTm0Y7Jg3ln2dskoiHYlNOf-rhU0
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
http://www.egasmoniz.com.pt/
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/cursos/mestrados/mestrado-em-nutri%C3%A7%C3%A3o-cl%C3%ADnica.aspx
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/cursos/mestrados/mestrado-em-tecnologias-laboratoriais-em-ci%C3%AAncias-forenses.aspx
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/cursos/mestrados/mestrado-em-psicologia-forense-e-criminal.aspx
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/cursos/mestrados/mestrado-em-an%C3%A1lises-cl%C3%ADnicas.aspx

