
 

Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio

PRÓXIMOS EVENTOS
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

Realizam-se no próximo dia 24 de fevereiro, as 4ªs Jornadas de 
Fisioterapia, cujo tema é “Fisioterapia do Movimento”. 

Saber mais

Estão abertas as candidaturas para a IV Edição da Academia 
GRACE 2017/2018, que visa o desenvolvimento de projetos 
académicos de Responsabilidade Social Corporativa. Os alunos 
poderão submeter os seus trabalhos até dia 9 de abril de 2018.

Saber mais

De 3 a 27 de julho de 2018 irá decorrer no Laboratório de 
Antropologia, o “Summer International Advanced Course - 
Portugal Osteological Program: Osteology, Paleopathology and 
Paleomedicine”, propondo-se promover o conhecimento e 
experiência prática na análise do esqueleto humano.
Saber mais
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A Direção Executiva do CiiEM nomeou a Profª. Doutora Cristina 
Manso para presidente da Comissão Organizadora do 3º 
Congresso Internacional do CiiEM. Em breve serão divulgadas as 
novidades de um congresso imperdível!

Saber mais

Durante os dias 12 e 13 de abril, os colegas do 5º ano de MIMD 
irão realizar as XXVI Jornadas Internacionais de Medicina 
Dentária da Egas Moniz. As Jornadas são organizadas com o 
intuito de reunir toda a comunidade científica presente no Instituto.
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INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

Realiza-se no dia 26 de janeiro de 2018, das 20:30 às 23 horas, a 
Noite Inibsa, que tem lugar na Egas Moniz e que contará com a 
presença do Prof. Doutor Ricardo Alves, sobre o tema 
“Regeneração Periodontal - Conceitos Atuais”.

Saber mais

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

Durante o mês de fevereiro, a Egas Moniz tem prevista 19 visitas 
a escolas secundárias, da zona centro de Portugal. Contamos e 
agradecemos a participação de docentes, funcionários e alunos 
voluntários.

A Egas Moniz Summer School 2018 vai decorrer entre os dias 2 e 
6 de julho, numa semana com muitas atividades, também de 
lazer, dentro do campus da nossa instituição. 

Saber mais

O Dia Aberto da Egas Moniz vai decorrer nos dias 4 de abril de 
2018 para visitas individuais e 11 de abril de 2018 para visitas 
coletivas. 

Inscrições abertas em: dia.aberto@egasmoniz.edu.pt.
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O FameLab, um concurso internacional de comunicação de 
ciência sem recorrer a qualquer suporte multimedia, tem 
candidaturas abertas até 3 de fevereiro e decorre na Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa a 17 de fevereiro.

Saber mais

A FCT divulgou o calendário mais recentes de concursos - 
prémios a submeter até final de março de 2018.

Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)
Nos próximos dias 20 a 22 de junho irá decorrer o 3º Congresso 
Internacional do CiiEM com o título “Research and Innovation in 
Human & Health Science”. 

Saber mais

Realiza-se no dia 30 de janeiro de 2018, pelas 21 horas, a 
terceira Reunião Clínica do ano letivo 2017/2018, com o tema “O 
CBCT no dia-a-dia da clínica de Endodontia”, apresentada pelos 
Mestres Mário Rito Pereira e Tiago Dionísio.

Saber mais

No âmbito do estágio, que se realiza no 2º ano do curso, 2 alunos 
da 1ª edição do CTeSP apresentaram posters nas “11as Jornadas 
de Atualização em Doenças Infeciosas" do Hospital de Curry 
Cabral, que se realizaram a 25 e 26 de janeiro de 2018.

Saber mais
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Decorreu no dia 20 de janeiro, o primeiro módulo do curso 
intensivo “Estratégias de Saúde Pública para as Doenças Orais”, 
promovido pela Egas Moniz, juntamente com o ISPUP e a 
Faculdade de Medicina Dentária do Porto.

Saber mais

Decorreu nos dias 19 e 20 de janeiro, o 4º módulo da Pós-
Graduação de Endodontia Clínica Internacional, promovido pelo 
Instituto Universitário Egas Moniz e com a presença do Prof. 
Doutor Gustavo De-Deus.

Saber mais

Decorreu no dia 19 janeiro, o  Curso Teórico  do Prof. Markus 
Hurzeler sobre o tema “Implant related Soft Tissue Management”, 
inserido na Pós-Graduação de Periodontologia Clínica 
Internacional. Contou com mais de 150 participantes.

Saber mais

Decorreu nos dias 12 e 13 de janeiro de 2018, o 5º Módulo da 3ª 
Edição da DAMI, com a presença de Francesca Vailati (Suíça). 
Neste módulo, os nossos alunos tiveram a possibilidade de 
aprender, com uma referência mundial em desgaste dentário.

Saber mais

Decorreu a primeira festa do ano de 2018 organizada pelo Núcleo 
de Estudantes de Ciências Farmacêuticas.

Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

OIPDEM
Foi criado em 2017 o OipDEM - Observatório da Inserção 
Profissional dos Diplomados da Egas Moniz, com a 
coordenação da Profª. Doutora Noémia Mendes Lopes. A 
atividade visa gerar informação rigorosa, atualizada, longitudinal e 
comparativa, para produzir indicadores sobre a inserção 
profissional dos diplomados da Egas Moniz.
Saber mais

Decorreu no dia 10 de janeiro de 2018, na Guarda , a reunião do 
grupo de trabalho sobre “Formação pré-graduada dos 
profissionais de saúde em prevenção do tabagismo”. O IUEM 
foi representado pela Prof. Doutora Patrícia Cavaco Silva e pela 
aluna Maria Mole Martins, presidente do núcleo de estudantes de 
Ciência Farmacêuticas. 
Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

Em 2017, o CiiEM organizou 5 reuniões científicas, contemplando 
as reuniões das suas Linhas de Investigação. Brevemente, será 
divulgado um novo programa para reuniões das 4 Linhas de 
Investigação e seus Laboratórios, para o ano de 2018.

Saber mais
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CULTURA E DESPORTO

No presente mês de janeiro a Egas Moniz visitou 19 escolas 
secundárias. A Egas Moniz agradece o forte empenho de 
docentes, não docentes e alunos na promoção da nossa 
instituição junto da comunidade.

Saiba mais

O Coro Académico Egas Moniz cantou as Janeiras no Solar dos 
Zagallos (Sobreda), num evento organizado pela Câmara 
Municipal de Almada e que conta, desde há alguns anos, com a 
habitual presença do nosso coro.

Saber mais

No dia 20 de janeiro, teve lugar o tradicional almoço de Ano Novo 
da Egas Moniz, e que contou com a presença da nossa 
comunidade.

O Coro Académico Egas Moniz convida todos os interessados da 
nossa comunidade a vir experimentar os seus dotes vocais! Todas 
as segundas e quartas, a partir das 17h, no Auditório Professor 
Doutor Martins dos Santos.

Saber mais

No dia 6 de janeiro de 2018, a in'Spiritus Tuna! sorteou o seu 
Cabaz de Reis. O grande vencedor foi o Sr. Filipe Pires. A 
in'Spiritus Tuna aproveitou para agradecer a todos que 
contribuíram para a evolução da Tuna Feminina da Egas Moniz.

Saber mais

Entre 4 de novembro e 24 de dezembro de 2017, o MICF da Egas 
Moniz participou na campanha de angariação de fundos, “Dê 
Troco a Quem Precisa”, organizada pela Associação Dignitude. 
Mais de 45.000 pessoas efetuaram donativos nas farmácias, num 
total de 25.586,08€!
Saber mais

Foi inaugurado no mês de dezembro de 2017, o gabinete de Ação 
Social, localizado junto das Associações de Estudantes. Este 
gabinete representa um dos pilares do plano estratégico da 
Egas Moniz que se encontra disponível no nosso site.

Saber mais

A nossa  in’Spiritus Tuna, no dia 5 de janeiro, a convite da Junta 
de Freguesia de Laranjeiro e Feijó atuou no evento "cantar as 
janeiras" no CIRL - Centro de Instrução e Recreio do Laranjeiro. 

Saber mais

A Egas Moniz promoveu 7 workshops para mais de 430 alunos 
das escolas secundárias no nosso Campus Universitário.

Saiba mais
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Nos dias 23 e 24 de fevereiro, vai decorrer o 5º módulo da Pós-
Graduação de Endodontia Clínica Internacional com a presença 
do Prof. Roberto Cristescu (Roménia).

Saber mais

Nos dias 16 e 17 de fevereiro, vai decorrer o 6º módulo da Pós-
Graduação de Dentisteria Adesiva Minimamente Invasiva com a 
presença do Prof. Doutor Luiz Narciso Baratieri e Prof. Doutor 
Sillas Duarte Jr. (Brasil/EUA).
Saber mais

Nos dias 23 e 24 de fevereiro, vai decorrer mais um módulo da 
Pós-Graduação de Periodontologia Clínica Internacional.

Saber mais

O corpo docente de Ciências da Nutrição estabeleceu contacto 
com os responsáveis pelos espaços de alimentação presentes na 
Egas Moniz e iniciou em novembro, um trabalho conjunto para 
melhorar a oferta disponibilizada.

Saber mais

Nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro de 2018, decorrerá a 2ª 
edição do curso “Resinas Composta” com o Prof. Doutor Ronaldo 
Hirata. Neste curso, os nossos alunos terão a possibilidade de 
aprender a realizar restaurações em dentes anteriores e 
posteriores, com uma referência mundial.

Saber mais

Nos próximos dias 5 e 6 de outubro de 2018, decorrerá a 2ª 
edição do curso “Anteriores e Posteriores” com a referência 
mundial, Pascal Magne. Este curso será dividido em duas partes, 
uma neste ano e outra em 2019. É um excelente oportunidade 
para os nossos alunos aprenderem com um dos professores mais 
conceituados na área da dentisteria adesiva.

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO
No passado dia 3 de novembro de 2017, a Egas Moniz, CRL 
estabeleceu um Protocolo de Cooperação com a Grandes 
Études Européennes de Santé - GEDS. Este protocolo visa 
promover os cursos da Egas Moniz e captar novos estudantes 
internacionais.

Saber mais

Nos dias 6 de abril, 5 de maio e 23 de junho, irá decorrer o Ciclo 
de Seminários de “Temas Atuais em Nutrição” promovido pelo 
Mestrado em Nutrição Clínica do IUEM. 

Saiba mais
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