
 

Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio

PRÓXIMOS EVENTOS
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

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

   

Egas News

Número 5 |  fevereiro 2018

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

O Presidente da SPEMD, Prof. Doutor Pedro Mesquita, vem à 
Egas Moniz, em visita institucional. Será recebido numa sessão 
aberta a todos os estudantes, docentes e/ ou médicos dentistas, 
no dia 28 de fevereiro, no Auditório Professor Doutor Martins dos 
Santos.

Saber mais

No seguimento da aprovação em reunião de 
Conselho de Ministros, de 30 de novembro de 
2017 e da publicação do Decreto-Lei nº 155/2017, 
de 28 de dezembro em Diário da República 
relativo à alteração de reconhecimento de 
interesse público do Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Egas Moniz para Instituto Universitário 
Egas Moniz, é com muita alegria que Vos 
transmito o novo logotipo do IUEM.

Quer o mesmo expressar a nova imagem de vitalidade, força e dinamismo do Instituto, que deverá 
acompanhar-nos nas próximas décadas.
É, no fundo, o ADN Egas Moniz!

Saber mais

De 9 a 14 de julho a Egas Moniz organiza o International 
Restorative Summer School, que conta com referências mundiais 
da Dentisteria numa semana recheada de ciência, prática clínica e 
diversão.

Saber mais

Dia 27 de fevereiro de 2018 a Egas Moniz recebe a Assembleia 
Geral da Associação de Associação Portuguesa de Ensino 
Superior Privado.

Saber mais
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A FCT divulgou o Concurso Estímulo ao Emprego Científico - 
Institucional, para Instituições de Ensino Superior entre outras 
instituições científicas, públicas ou privadas.

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

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.

No próximo dia 16 de março, vai realizar-se, em articulação com o 
DIAP de Lisboa e a Egas Moniz, o VI Seminário de Violência 
Doméstica: Violência na Família e na Comunidade.

Saber mais

A FCT tem aberto Concurso para a atribuição do título de 
Laboratór io Colaborat ivo (CoLAB). O t í tulo permit i rá 
posteriormente concorrer a financiamento específico.

Saber mais

De 26 a 29 de março de 2018, vai decorrer um Curso de iniciação 
à Osteologia Humana, ministrado pela Prof.ª Doutora Nathalie 
Antunes-Ferreira, Prof. Doutor Vitor Tavares e Prof.ª Doutora 
Francisca Cardoso
Saber mais

Dia 19 de abril de 2018, vai decorrer o V Simpósio “Olhares da 
Psicologia” com entrada livre no Auditório Professor Doutor 
Martins dos Santos. Estão ainda confirmados 4 workshops: 
“Abuso Sexual” “Maus Tratos”, “Ciberbullying” e “Neuropsicologia”.
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

REUNIÃO CLÍNICA

PROTOCOLO DE TRAUMAS 
EM DENTIÇÃO PERMANENTE 

Prof.ª Doutora Luísa Lopes e Mestre Gunel Kizi

A Direcção Clínica,
! 15 de março de 2018      

⏱ 21H  #Auditório Professor 
Doutor José  

Martins dos Santos 

Realiza-se no dia 15 de fevereiro de 2018, pelas 21 horas, a 5ª  
Reunião Clínica do ano letivo 2017/2018, com o tema “Protocolos 
de Traumas em Dentição Permanente”, apresentada pela Prof.ª 
Doutora Luísa Lopes e pela Mestre Gunel Kizi.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212867894226382&set=a.1753918522008.97038.1060269876&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212867894226382&set=a.1753918522008.97038.1060269876&type=3&theater
https://www.facebook.com/CIIEMcongresses/
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinstitucional.phtml.pt
https://www.facebook.com/CIIEMcongresses/
https://www.fct.pt/apoios/CoLAB/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/ciclo-de-semin%C3%A1rios-de-temas-atuais-em-nutri%C3%A7%C3%A3o.aspx
https://www.facebook.com/jorgecardoso.psi/posts/2094036970829103
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/vi-semin%C3%A1rio-de-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica.aspx
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/vi-semin%C3%A1rio-de-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica.aspx
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/ciclo-de-semin%C3%A1rios-de-temas-atuais-em-nutri%C3%A7%C3%A3o.aspx
https://www.facebook.com/jorgecardoso.psi/posts/2094036970829103
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinstitucional.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/CoLAB/


 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

Durante o mês de fevereiro, a Egas Moniz visitou 19 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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REUNIÃO CLÍNICA
REPORT DE 2 CASOS CLÍNICOS DE REABILITAÇÃO 
IMPLANTO-SUPORTADA COM RECURSO A 
COMPENSAÇÃO CIRÚRGICA LE FORT I

Mestre António José de Sousa da Silva

A Direcção Clínica,
! 20 de fevereiro de 2018      

⏱ 21H  #Auditório Professor 
Doutor José  

Martins dos Santos 

Decorreram no dia 24 de fevereiro, no Auditório Professor Doutor 
Martins dos Santos, as 4ª Jornadas de Fisioterapia, “Fisioterapia 
em Movimento”, da ESSEM. Parabéns à Profª Doutora Ângela 
Maria Pereira, corpo docente e a todos os alunos.

Saber mais

Realizou-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

Realizou-se no dia 20 de fevereiro de 2018, pelas 21 horas, a  4ª  
Reunião Clínica do ano letivo 2017/2018, com o tema “Report de 
2 casos clínicos de Reabilitação Implanto-suportada com recurso 
a compensação cirúrgica Le Fort I”, apresentada pelo Mestre 
António José de Sousa da Silva.

Saber mais

No passado dia 23 de fevereiro tivemos o prazer de receber o 
Prof. Peter Svensson (Dinamarca) que falou sobre o tema 
“Importance of classification for management of orofacial pain”. O 
Prof. Svensson é reconhecido internacionalmente, tendo mais de 
500 publicações internacionais.

Saber mais

No passado dia 21 de fevereiro decorreu o Bionnovation Day 
promovido pela Egas Moniz e pela Osteotech. Contou com os 
Prof. Doutores Danilo Maeda, Danilo Ciotti e Fábio Mizutani 
(Brasil) e Prof. Doutor Ulf Nannmark (Suécia), discípulo do “pai” 
da Implantologia, Prof. Brannemark.

Saber mais

A AE ESSEM tomou como iniciativa a realização de uma colheita 
de sangue, no próximo dia 7 de março de 2018. Esta colheita 
será realizada na nossa instituição, na sala A110. Não fiques 
indiferente a esta causa: doa sangue, doa vida!

Saber mais
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CULTURA E DESPORTO

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

No final de fevereiro decorreu a visita dos consultores externos do 
CiiEM, Mike Rogers e Neill Mitchinson. Nesta visita, irão realizar  
reuniões com os Responsáveis das Áreas Temáticas e da Direção 
do CiiEM.

Saber mais

A Egas Moniz esteve no dia 23 de fevereiro na Fundação 
Calouste Gulbenkian para a sessão pública sobre "Determinantes 
e Significados do Ingresso dos Jovens no Ensino Superior: Vozes 
de Estudantes e de Profissionais do Contexto Educativo”.

Saber mais
A Egas Moniz marcou presença no 7º Encontro Nacional de 
Gabinetes de Saídas Profissionais. Este evento decorreu (dias 8 e 
9 de fevereiro de 2018) na UPTEC – Parque de Ciência e 
Tecnologia da Universidade do Porto, no Porto.

Saber mais

No dia 22 de fevereiro, a Egas Moniz marcou presença na feira 
Pós-Graduações e Mestrados da Unlimited Future. Teve como 
principais objetivos fornecer informações sobre os cursos 
lecionados na Egas Moniz.

Saber mais

De 1 a 19 de fevereiro de 2018 decorrem as atividades formativas 
do Gabinete de Formação Pedagógica (GFP), destinado aos 
docentes do IUEM e ESSEM. Foram apresentadas algumas 
temáticas inovadoras e introduzidos quatro novos cursos.

Saber mais

No passado dia 9 de janeiro a Secretária de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, em conjunto 
com o Secretário de Estado das Comunidades Europeias 
Portuguesas, José Luís Carneiro, lançaram o portal Study & 
Research Abroad.

A inSpiritus Tuna esteve dia 25 de fevereiro de 2018 a alegrar o 
Domingo pela bela cidade de Lisboa.

Saber mais

A Egas Moniz recebeu o nosso aluno Miguel Oliveira para 
desejar-lhe toda a sorte na próxima época desportiva de Moto2. 
Miguel Oliveira ainda explicou o que o levou a querer a Egas 
Moniz e de que forma contribui para o seu futuro académico.

Saber mais
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FORMAÇÃO
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.

No passado dia 14 de fevereiro de 2018, a Egas Moniz, CRL 
estabeleceu um Protocolo de Cooperação com o Município de 
Setúbal. Este protocolo tem como objetivo a doação de ossadas 
de cadáveres de forma a proporcionar melhor conhecimento do 
organismo humano, entre outras.

No dia 29 de janeiro de 2018, o Coro Académico Egas Moniz  
celebrou o 13º aniversário. O CAEM teve a honra de festejar com 
todos os estudantes, docentes e demais funcionários, que foi 
assinalado com o corte de um bolo.

Saber mais

No passado dia 25 de janeiro de 2018, a Egas Moniz, CRL 
estabeleceu um Protocolo de Cooperação com a Direção-Geral 
da Saúde, a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional 
de Leitura 2027. Este protocolo tem como objetivo dar 
continuidade ao projeto SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares)

No passado dia 1 de fevereiro de 2018, a Egas Moniz, CRL 
estabeleceu um Protocolo de Cooperação com a Escola de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal - Turismo de Portugal I.P  Este 
protocolo tem como objetivo o estudo de novos produtos 
alimentares de elevado interesse nutricional e respetiva 
divulgação científica.

No passado dia 11 de janeiro de 2018, a Egas Moniz, CRL 
estabeleceu um Protocolo de Cooperação com a Osteotech, 
Lda. Este protocolo tem como objetivo a colaboração na vertente 
de investigação, desenvolvimento do ensino e formação 
avançada.

No passado dia 24 de fevereiro de 2018, a Egas Moniz, CRL 
estabeleceu um Protocolo de Cooperação com a Associação 
de Atletismo de Lisboa. Este protocolo tem como objetivo a troca 
de conhecimentos científicos, desportivos e culturais.

No passado dia 31 de janeiro de 2018, a Egas Moniz, CRL 
estabeleceu um Protocolo de Cooperação com a Club Viajar - 
Viagens e Turismo, Lda. Este protocolo tem como objetivo a 
redução de custos para Alumni, alunos ativos, colaboradores e 
docentes.

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

A Egas Moniz assinou um protocolo de colaboração, no dia 19 de 
fevereiro, com a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano 
Nacional de Leitura 2027 com o objectivo de integrar a saúde oral 
nos currículos escolares e no dia-a-dia das crianças e jovens.

Saber mais
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Nos dias 23 e 24 de fevereiro, decorreu 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, decorreu o 6º módulo da Pós-
Graduação de Dentisteria Adesiva Minimamente Invasiva com a 
presença do Prof. Doutor Luiz Narciso Baratieri (Brasil).
Saber mais

Decorreu mais um módulo da Pós-Graduação de Periodontologia 
Clínica Internacional, nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Saber mais

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

Saber mais

Nos dias 23 e 24 de fevereiro, decorreram os trabalhos da 17ª 
Edição Curso de Pós-Graduação em Cirurgia de Dentes Inclusos 
na Egas Moniz. 

Saber mais

Alumni  

Egas Moniz? 

Ainda não és

Inscreve-te
Não se convida ninguém a entrar na sua própria casa, saúda-se.
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