O QUE VAI ACONTECER
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
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
re v i s t a s i n t e r n a c i o n a i s i n d ex a d a s : B i o s e n s o r s ,
International Journal of Environmental Research and
Pu b l i c H ea l t h e H ea l t h c a re , d a E d i t o ra M D P I
(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 elearning 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
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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

A Biblioteca Egas Moniz recomendou e divulgou alguns
Webinars, disponíveis online, em diferido,
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

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 PósGraduação 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

CULTURA E DESPORTO
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

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

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
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 gradualmenteAssim, será retomado, nesta 1ª fase, o serviço de
e m p ré s t i m o / d e v o l u ç ã o d e l i v ro s ( s u j e i t o 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
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