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PRÓXIMOS EVENTOS
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

Nos dias 20 de janeiro e 10 de fevereiro de 2018, a Egas 
Moniz, juntamente com o ISPUP e a Faculdade de Medicina 
Dentária do Porto, estão a organizar o curso intensivo 
dedicado ao tema “Estratégias de Saúde Pública para as 
Doenças Orais”, que decorrerá na nossa instituição.

Saber mais

Realizou-se, dia 15 de dezembro de 2017, a sessão regular da 
linha de investigação em Ciências Forenses e Psicológicas do 
CiiEM.

Saber mais

No dia 14 de dezembro de 2017, decorreu a Reunião da 
Coordenação da Linha de Investigação Clínica do Centro de 
Investigação Interdisciplinar Egas Moniz.

Saber mais

ERASMUS+ 2018
A Comissão Europeia adotou o Programa de Trabalho Anual 
para o programa Erasmus+ 2018, marcando o início das calls 
para 2018. São oportunidades de financiamento extra com 
mais de 2,7 biliões de euros disponíveis para potenciais 
projetos.

Saber mais

Workshop em Saúde Pública

http://ispup.up.pt/academics/short-courses/next/540/
http://ispup.up.pt/academics/short-courses/next/540/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1359269524182883/?type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
http://seconline.egasmoniz.edu.pt/ciiem/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1359266610849841/?type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/more-funding-more-opportunities-prepare-2018-erasmus-calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/more-funding-more-opportunities-prepare-2018-erasmus-calls_en
http://seconline.egasmoniz.edu.pt/ciiem/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1359266610849841/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1359269524182883/?type=3&theater


	
 

Realizou-se no dia 12 de dezembro de 2017, a 3ª Reunião 
Clínica do ano letivo 2017/2018. A primeira parte desta reunião 
contou com apresentações de trabalhos apresentados no 26º 
Congresso da OMD. Na segunda parte, a Prof.ª Doutora Patrícia 
Montez abordou o tema “Antibióticos em Medicina Dentária”.

Saber mais

Um estudo do BioquiLab da Egas Moniz foi publicado no Jornal i 
e jornal Sol no dia 29 de novembro de 2017. Este estudo, da 
responsabilidade da Prof.ª Doutora Maria Leonor Silva, revela 
que os futuros profissionais de saúde têm percepção errada da 
quantidade de açúcar nas bebidas açucaradas.

Notícia Jornal i
Notícia Jornal Sol

Nos dias 23 a 25 de novembro de 2017, o Mestre Paulo 
Monteiro, docente do ISCSEM e da DAMI, esteve presente, como 
palestrante convidado, no Congresso Internacional de la Revista 
Clínica, na Bolívia.

Saber mais

O Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária do ISCSEM 
realizou, no dia 8 de dezembro de 2017, a primeira edição de “À 
Conversa com o NEMD”. Nesta edição, estiveram presentes 4 
Alumni do MIMD do ISCSEM para falar sobre “acabei o curso… 
e agora?”.

Saber mais
No passado dia 30 de novembro de 2017, o Conselho de 
Ministros aprovou o decreto-lei que reconhece a alteração do  
interesse público do Instituto Superior de Ciências da Saúde 
Egas Moniz, passando a designar-se Instituto Universitário Egas 
Moniz.

Saber mais

No dia 11 de dezembro de 2017, fez um ano que “O Senhor 
Professor” partiu.  Neste dia, o Grande Auditório foi renomeado 
Auditório Professor Doutor Martins dos Santos e teve lugar a 
inauguração de uma peça da autoria do escultor Manuel Rosa, 
em sua homenagem. 

Saber mais

Nos dias 10, 11 e 12 de Novembro decorreu na Universidade de 
Aveiro o X Congresso Nacional de Fisioterapeutas. Sónia 
Vicente, docente da Licenciatura de Fisioterapia e membro do 
grupo de trabalho da Qualidade em Fisioterapia participou na 
mesa “A Qualidade compensa?”, com a apresentação da 
preleção “Percurso da Qualidade em Fisioterapia”.

No âmbito da UC Ensino Clinico VII (Enfermagem Comunitária),
4ª ano do curso de licenciatura em Enfermagem, as estudantes 
Ana Rita Ferreira e Bruna Nunes desenvolveram e apresentaram 
um poster na área da prevenção de acidentes, numa ação de 
sensibilização para um ambiente seguro para crianças no 
primeiro ano de vida.

No dia 28 de novembro de 2017, foi apresentado um estudo 
desenvolvido pelo GESA - Grupo de Estudos Sociais Aplicados 
(do CiiEM), numa parceria entre a Egas Moniz e a Câmara 
Municipal de Almada, no Workshop sobre o Diagnóstico Social do 
Conselho de Almada, pela Profª Doutora Noémia Lopes.

Saber mais
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HOMENAGEM PROFESSOR DOUTOR JOSÉ MARTINS DOS SANTOS

MOBILIDADE
Realizou-se, no dia 29 de novembro de 2017, uma sessão de 
esclarecimentos “Quer ir de Erasmus?” com a Coordenadora 
Institucional Erasmus, Prof.ª Doutora Carla Ascenso, e com o 
apoio das nossas AEs. Nesta sessão, os alunos puderam tirar 
todas as dúvidas sobre esta experiência de vida única.

Saber mais

O Coro Académico Egas Moniz, a In’Spiritus 
Tuna e a Tintuna atuaram no 1º aniversário do 
falecimento do Professor Doutor José Martins 
dos Santos, no Auditório Professor Doutor 
Martins dos Santos. As suas brilhantes 
atuações elevaram uma homenagem que teve 
a presença de docentes, alunos, Alumni e 
funcionários, bem como de todos os amigos.

A In’Spiritus Tuna, no dia 14 de dezembro de 2017, esteve na 
Festa de Natal do Centro Comunitário PIA II, no Monte da 
Caparica. 

Saber mais

O Coro Académico Egas Moniz deu um concerto de natal na 
Residência Sénior Egas Moniz, no dia 17 de novembro de 2017. 
Os nossos residentes seniores tiveram a oportunidade de 
assistir a um concerto inesquecível numa época festiva tão 
emotiva.

CORO ACADÉMICO EGAS MONIZ 

INSPIRITUS TUNA

CULTURA E DESPORTO 

O Coro Académico Egas Moniz deu um concerto de natal na 
Festa de Natal Egas Moniz, no dia 17 de novembro de 2017.

Saber mais

A In’Spiritus Tuna alegrou a tarde do Centro Sócio-Cultural de 
Apoio à Terceira Idade do Feijó, no dia 13 de dezembro de 
2017.

Saber mais
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INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

Durante os dias 4 a 7, 11 e 12 de dezembro de 2017, o Núcleo 
de Estudantes de Medicina Dentária do ISCSEM organizou uma 
recolha de bens alimentares para entregar na Comunidade Vida 
e Paz, de modo a proporcionar um Natal mais recheado aos 
utentes desta organização. 

Saber mais

No passado dia 20 de novembro de 2017, alunos da Egas 
Moniz estiveram presentes na  XVI edição do Hospital dos 
Pequeninos, em Lisboa!

Saber mais

No passado dia 27 de novembro de 2017, os caloiros da 
TinTuna foram alegrar a tarde da “juventude” da Residência 
Sénior da Egas Moniz. Foi uma tarde muito bem passada, 
deixando assim o mote para outras ocasiões. 

Saber mais

No dia 12 de dezembro, a Egas Moniz tornou-se, oficialmente, 
associada do GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania 
Empresarial, refletindo o seu compromisso em ser Sustentável e 
Socialmente Responsável e conduzindo a sua atividade com 
base nos princípios, valores e boas práticas da responsabilidade 
social.

Saber mais

TINTUNA

No passado dia 17 de dezembro de 2017, decorreu a Festa de 
Natal da Egas Moniz. Foram momentos de muita alegria, e 
partilha. Foram distribuídas pequenas lembranças à nossa 
pequenada.

Saber mais

DESPORTO

A AE ISCSEM e a ADESL celebraram uma parceria com a 
Prozis para os seus atletas, com a possibilidade de uma 
promoção na loja online Prozis.

Saber mais

Decorreu o primeiro jogo de Futebol 11 AE ESSEM do 
Campeonato Universitário de Lisboa da ADESL com uma vitória 
por 2-1 à AEFCSH! 
Muitos parabéns a todos os jogadores! 

Saber mais

No dia 12 de dezembro de 2017, a TinTuna participou no X Por 
Terras do Sado! Foi um evento organizado pela Tuna TASCA, 
em que a nossa Tuna masculina foi agraciada com o prémio de 
segunda melhor tuna. Parabéns! 

Saber mais
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FORMAÇÃO

Estão abertas as inscrições para a Pós-Graduação em 
Patogénese Molecular e Carcinogénese. Este é um curso com 
60 ECTS, Pós-Laboral, que visa a atual ização de 
conhecimentos nas áreas da Patogénese e Diagnóstico 
Molecular.
Saber mais

Nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, decorreu o 4º 
Módulo da 3ª Edição do DAMI com a presença de Rafael 
Decurcio (Goiás, Brasil).

Saber mais

Nos dias 15 e 16 de dezembro, decorreu o 3º Módulo da 2ª 
Edição do ECI com a presença de José Aranguren (Espanha).

Saber mais

Nos próximos dias 12 e 13 de janeiro, decorrerá o 5º Módulo da 
3ª Edição da DAMI, com a presença de Francesca Vailati 
(Suíça). Neste módulo, os nossos alunos terão a possibilidade 
de aprender, com uma referência mundial em desgaste dentário. 

Saber mais

No dia 19 de janeiro de 2018, a Egas Moniz recebe uma das 
maiores referências mundiais de cirurgia periodontal, o Prof. 
Markus Hurzeler (Alemanha). Esta palestra abordará técnicas 
cirúrgicas de tecidos moles peri-implantares.

Saber mais

A convite do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
Anselmo de Andrade,  a ESSEM, representada pelo curso de 
Licenciatura em Enfermagem, integra o órgão de administração 
e gestão, como conselheiro. No dia 6 de dezembro de 2017, 
decorreu a primeira reunião. 

AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS 
ANSELMO DE 
ANDRADE

De 3 a 27 de julho de 2018, a Egas Moniz e o Laboratório de 
Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz vão organizar o 
“Summer International Advanced Course Portugal Osteological 
Program: Osteology, Paleopathology and Paleomedicine”.

Saber mais

Até para o ano!
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