
 

Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio

PRÓXIMOS EVENTOS
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

CULTURA E DESPORTO 
A In’Spiritus Tuna tem um calendário recheado de atuações no 
mês de outubro. Dia 27 de outubro na Noite de Tunas da 
Universidade Lusíada de Lisboa e no dia 29 de outubro na 
Festa de Todos os Santos da Quinta do Anjo, Palmela! 

Saber mais

Realiza-se dia 3 de novembro de 2017, a partir das 9:30h no 
auditório 5, a sessão de apresentação regular da linha de 
investigação em Microbiologia e Saúde Pública do CiiEM.

Saber mais

As VI Jornadas "Viver Nutrição" terão lugar nos dias 26 e 27 de 
outubro de 2017.Tem como objetivo promover o debate sobre o 
impacto da nutrição desde a gravidez até ao idoso, bem como o 
papel do nutricionista no ciclo de vida. 

Saber mais

Realiza-se nos dias 8, 15 e 22 de novembro de 2017, a 4.ª 
edição do ciclo de seminários destinados aos nossos alunos e 
que visam fomentar a sua integração no mercado de trabalho.

Saber mais

No dia 18 de Novembro de 2017 decorrerá no ISCSEM, o simpósio 
Bactérias multirresistentes: eliminar ou prevenir?, com 
coordenação da Prof. Doutora Aida Duarte e da Prof. Doutora 
Helena Barroso.

Saber mais
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A TinTuna irá participar no programa de rádio “Voz Académica” - 
IRIS FM e o seu primeiro festival já está agendado e será em 
dezembro, o X Por Terras de Sado, a convite da Tuna 
T.A.S.C.A..

Saber mais
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CULTURA E DESPORTO 

Miguel Oliveira, aluno da Egas Moniz CRL e piloto da Red Bull 
KTM Ajo do Moto2 foi o grande Vencedor na Prova da Austrália. 

Saber mais

A In’Spiritus Tuna marcou presença na Noite de Tunas 
organizada pela AEFFUL, A FEMININA - Tuna Feminina da Fac. 
de Farmácia da Univ. de Lisboa e também pela TAFUL - Tuna 
Académica de Farmácia da Universidade de Lisboa!.

Saber mais

PROTOCOLOS

,

Nos últimos meses, a Egas Moniz, CRL tem estabelecido Protocolos de Cooperação nos Campos de Ação do Ensino, 
Investigação e Interação com a Comunidade. Estes protocolos estão disponíveis no site da Egas Moniz, com uma breve 
descrição da sua natureza.

Saber mais

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

O Professor Doutor Nuno Taveira, docente do ISCSEM, é co-
autor de cinco artigos na conceituada revista The Lancet. Este é 
o resultado da sua participação no Global Burden of Disease 
(GBD) Injuries and Risk Factors Study.

Saber mais

Realizou-se dia 30 de setembro de 2017 a Reunião da Cátedra 
UNESCO Unitwin de Anatomia Numérica com a participação de 
ilustres professores da Université Paris Descartes.

Realizou-se no passado dia 11 de outubro 2017, na 
Universidade de Aveiro, o Encontro do GT2 - IPQ, 
“Autoavaliação das Instituições de Ensino Superior - Partilha de 
Boas Práticas”, com a participação da Egas Moniz.

Saber mais

O Aquário Vasco da Gama está a colaborar com a Egas Moniz 
no desenvolvimento de um projeto de investigação sobre a 
Catostylus tagi, a espécie de alforreca mais comum nos 
estuários do Tejo e do Sado.

Saber mais
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FORMAÇÃO

A In’Spiritus Tuna esteve na Casa de S. Paulo do Centro Social 
Paroquial Padre Ricardo Gameiro para alegrar a hora do lanche 
a todos os presentes, comemorando assim o Mês do Idoso.

Saber mais

A Egas Moniz acolhe este ano letivo 232 alunos de 18 
nacionalidades diferentes.

MOBILIDADE

A Prof.ª Doutora Iris Almeida, docente do ISCSEM, deu uma 
entrevista ao Diário de Notícias, onde abordou a situação do 
país, afirmando "Faz falta uma rede integrada na área da 
violência doméstica”. 

Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

Workshop Reabilitação Oral com Implantes
Vai decorrer nas nossas instalações um workshop prático em 
cabeças de cadáveres com técnicas cirúrgicas para 
regeneração óssea, nos próximos dias 24 e 25 de novembro de 
2017.

CTEsP em Microbiologia e Biologia Molecular
Estão abertas as candidaturas para a 4ª fase do CTeSP em 
Microbiologia e Biologia Molecular.

Saber mais

Mobile Dental Photography
Realiza-se no dia 11 de novembro de 2017, o Workshop Mobile 
Dental Photography com o professor Louis Hardan. Inscrições 
até 9 de novembro 2017

Saber mais

Antropologia Biológica e Forense
Vai realizar-se a 18 de novembro no Centro de Arqueologia de 
Lisboa o workshop: "O que é que os ossos dizem acerca de 
nós?". Com duração de 6 horas. Inscrições até 14 de novembro 
de 2017

Saber mais
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14 Workshops, Pós-Graduações, Mestrados e Especializações esgotados em 2017
Especializações: Ortodontia
Mestrados: Psicologia Forense e Criminal, Tecnologias Laboratoriais em Ciências Forenses, Nutrição Clínica, 
Pós-Graduações: Parasitologia e Micologia Clinico-Laboratorial, Dentisteria Adesiva Minimamente Invasiva, 
Periodontologia Clínica Internacional, Endodontia Clínica Internacional, Cirurgia de Dentes Inclusos 
Workshops: Emergências Médicas, Dentes Posteriores e CAD-CAM, Resinas Compostas, Osseodensificação
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