
 

Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio

PRÓXIMOS EVENTOS
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

   

Egas News

Número 6 |  março 2018

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.

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

A AE ESSEM organiza dois cursos de Suporte Básico de Vida/
DAE, a 7 e 14 de Abril de 2018. 
Inscrições até dia 29 de Março de 2018. 

Saber mais

Revista Oficial do

Submeter Abstract   
(LINK)

Está aberta a 2ª Fase do Concurso de Acesso a Estudantes 
Internacionais até 3 de abril de 2018.

Saber mais

De a 4 a 5 de maio de 2018, vai decorrer o VI Congresso 
Internacional de Ciências Forenses e Criminais no Auditório 
Professor Doutor Martins Dos Santos.

Saber mais

https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.facebook.com/Congresso-Internacional-Em-Ci%C3%AAncias-Forenses-e-Comportamento-Criminal-133111260695801/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXETg-KjwuUhoSyktg8KIbI8lbXBIduOl9TZSyMdoKR6LkcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXETg-KjwuUhoSyktg8KIbI8lbXBIduOl9TZSyMdoKR6LkcA/viewform
https://www.facebook.com/Congresso-Internacional-Em-Ci%C3%AAncias-Forenses-e-Comportamento-Criminal-133111260695801/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1435846533191848/?type=3&theater
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXETg-KjwuUhoSyktg8KIbI8lbXBIduOl9TZSyMdoKR6LkcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXETg-KjwuUhoSyktg8KIbI8lbXBIduOl9TZSyMdoKR6LkcA/viewform
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/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803.1073741841.122257688109785/597539067248309/?type=3&theater
http://www.jornadasmdegasmoniz.pt/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/aluno-internacional/regulamentos.aspx
https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803.1073741841.122257688109785/597539067248309/?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.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
http://www.jornadasmdegasmoniz.pt/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1435846533191848/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/aluno-internacional/regulamentos.aspx


 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

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

O QUE ACONTECEU

A Egas Moniz Summer School 2018 vai decorrer entre os dias 2 e 
6 de julho, uma 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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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

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

A FCT abriu o Concurso para Atribuição de Bolsas de 
Doutoramento - 2018, que apoia investigadores, em qualquer área 
do conhecimento, que pretendam desenvolver trabalhos de 
investigação para a obtenção do grau académico de Doutor.

Saber mais

A FCT abriu o concurso Bolsas Fulbright - 2018/2019, que se 
destina a bolseiros de doutoramento FCT que pretendam realizar 
um período de investigação numa universidade ou centro de 
investigação norte-americano.

Saber mais

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

A AE do IUEM e o Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária 
organizaram no dia 21 de março de 2018, no âmbito da Semana 
de Saúde e Desporto, um Workshop de Suturas.

http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/fulbright/index.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/fulbright/index.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
https://www.facebook.com/CIIEMcongresses/
mailto:dia.aberto@egasmoniz.edu.pt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212867894226382&set=a.1753918522008.97038.1060269876&type=3&theater
mailto:dia.aberto@egasmoniz.edu.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2018.phtml.pt
https://summerschoolegasmo.wixsite.com/home/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/summer-international-advanced-course-portugal-osteological-program-osteology,-paleopathology-and-paleomedicine.aspx
https://summerschoolegasmo.wixsite.com/home/
https://www.facebook.com/CIIEMcongresses/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212867894226382&set=a.1753918522008.97038.1060269876&type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/summer-international-advanced-course-portugal-osteological-program-osteology,-paleopathology-and-paleomedicine.aspx


 

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, veio à 
Egas Moniz, em visita institucional. Foi 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

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

Saber mais

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

Saber mais

No dia 16 de março, realizou-se, em articulação com o DIAP de 
Lisboa e a Egas Moniz, o VI Seminário de Violência Doméstica: 
Violência na Família e na Comunidade. Contou com a presença 
da Exma. Senhora Ministra da Justiça, Dr.ª Francisca Van Dunem.

Saber mais

De 19 a 22 de março, decorreu a Semana da Saúde e do 
Desporto. Esta iniciativa teve o apoio do IUEM, IPDJ, AE do IUEM 
e dos Núcleos de Ciências Farmacêuticas, Medicina Dentária e 
Ciências Forenses e Criminais.

Saber mais

A Egas Moniz esteve muito bem representada no 1º Congresso de 
Enfermagem do Hospital Garcia de Orta, que decorreu durante os 
dias 8 e 9 de março. As nossas alunas dos 3º e 4º anos da 
Licenciatura em Enfermagem apresentaram pósteres de 
investigação.

Saber mais

No dia 12 de março, decorreram dois Seminários de Prótese 
Dentária, no âmbito do projeto 3D-DentalPrint da Egas Moniz. 
Estiveram presentes a investigadora pós-doc do CiiEM, Raquel 
Galante, e o Diretor de Produção do laboratório de prótese 
dentária Hi-Tec, Tiago Santos.

Saber mais

O Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas realizou o 
primeiro workshop de Dermocosmética, no dia 20 de março de 
2018, no âmbito da Semana de Saúde e Desporto.

Saber mais

https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1429638070479361/1429637680479400/?type=3&theater
https://www.facebook.com/necfaeiscsem/photos/a.614295078617235.1073741833.596976293682447/1722315424481856/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1916937571951023&id=100009043979503&pnref=story
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1438099506299884/1438098202966681/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CIIEMcongresses/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1916937571951023&id=100009043979503&pnref=story
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2349969435028794&set=a.299526666739758.93664.100000472804572&type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1430964957013339/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CIIEMcongresses/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1430964957013339/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1438099506299884/1438098202966681/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1429638070479361/1429637680479400/?type=3&theater
https://www.facebook.com/necfaeiscsem/photos/a.614295078617235.1073741833.596976293682447/1722315424481856/?type=3&theater
http://www.apple.com/pt
http://www.apple.com/pt
https://www.apesp.pt/
https://www.apesp.pt/
https://www.facebook.com/pgidami/photos/a.459460027543117.1073741828.456670281155425/1038436222978825/?type=3&theater
https://www.apesp.pt/
https://www.apesp.pt/
https://www.facebook.com/pgidami/photos/a.459460027543117.1073741828.456670281155425/1038436222978825/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2349969435028794&set=a.299526666739758.93664.100000472804572&type=3&theater


 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

A AE ESSEM realizou no dia 7 de março de 2018 uma colheita de 
sangue, na nossa instituição, na sala A110. Não fiques indiferente 
a esta causa: doa sangue, doa vida!

Saber mais

A Egas Moniz esteve presente na feira AULA 2018, de 28 de 
Fevereiro a 4 de Março, em Madrid. AULA é uma das maiores 
feiras educativas de Espanha.

Saber mais

A Egas Moniz tem o orgulho de anunciar que o Mestre André 
Mariz de Almeida foi co-autor do livro da Sociedade Portuguesa 
De Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor Oro-Facial intitulado 
“Bruxismo: do diagnóstico à reabilitação”.

Saber mais

A Egas Moniz foi um dos parceiros da SPMED (Sociedade 
Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária) na iniciativa 
“Say Ahh”, no âmbito do Dia Mundial da Saúde Oral, com o alto 
patrocínio da Federação Dentária Internacional.

Saber mais

A Egas Moniz marcou presença na Futurália 2018, entre 14 e 17 
de março. No maior evento de exposição de Ensino Superior, a 
Egas Moniz teve oportunidade de apresentar todas os cursos de 
que dispõe e o que melhor nos caracteriza, um ambiente fantástico 
com um ensino de excelência. Vejam abaixo a entrevista à RTP1.

Saber mais

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

Saber mais

A FCT abriu o Concurso para a atribuição do título de Laboratório 
Colaborativo (CoLAB). O título permitirá posteriormente concorrer 
a financiamento específico.

Saber mais

A Egas Moniz participa em mais uma edição do Hospital da 
Bonecada com a ajuda directa da AE do IUEM, onde as crianças, 
no papel de pais, levam os seus bonecos, no papel de filhos, a 
este hospital, estrategicamente elaborado para eliminar o "medo 
da bata branca”.

Saber mais

Decorreu o primeiro curso pré-congresso “Introduction to 
Research: How to Start?” ministrado pelos Alumni Vanessa 
Machado e João Botelho, no âmbito do 3º Congresso 
Internacional do CiiEM.

Saber mais

https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.122257761443111.1073741826.122257688109785/586928808309335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/videos/1429276523848849/?__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22:%7B%22page_id%22:248182155291631,%22event_type%22:%22clicked_all_page_posts%22,%22impression_info%22:%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIyNDgxODIxNTUyOTE2MzEiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22,%22surface%22:%22www_pages_home%22,%22interacted_story_type%22:%22565413710334575%22,%22session_id%22:%225f6e40ae6753084c8732dfeabe08e29b%22%7D%7D
https://www.facebook.com/pg/hospitaldabonecada/about/?ref=page_internal
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinstitucional.phtml.pt
https://www.facebook.com/spdof/?fref=mentions
https://www.facebook.com/spdof/?fref=mentions
https://www.facebook.com/spdof/?fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156117878922368&set=a.10150163047957368.307845.834697367&type=3&theater
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https://www.facebook.com/spdof/?fref=mentions
https://www.facebook.com/spdof/?fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156117878922368&set=a.10150163047957368.307845.834697367&type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/posts/1447903295319505
https://www.fct.pt/apoios/CoLAB/
https://www.fct.pt/apoios/CoLAB/
https://www.facebook.com/CIIEMcongresses/photos/a.603406756529818.1073741829.594149454122215/731196913750801/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/videos/1429276523848849/?__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22:%7B%22page_id%22:248182155291631,%22event_type%22:%22clicked_all_page_posts%22,%22impression_info%22:%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIyNDgxODIxNTUyOTE2MzEiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22,%22surface%22:%22www_pages_home%22,%22interacted_story_type%22:%22565413710334575%22,%22session_id%22:%225f6e40ae6753084c8732dfeabe08e29b%22%7D%7D
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinstitucional.phtml.pt
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/videos/1448707738572394/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/posts/1447903295319505
https://www.facebook.com/pg/hospitaldabonecada/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.122257761443111.1073741826.122257688109785/586928808309335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/videos/1448707738572394/
https://www.facebook.com/CIIEMcongresses/photos/a.603406756529818.1073741829.594149454122215/731196913750801/?type=3&theater


 

CULTURA E DESPORTO

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

Durante o mês de março, a Egas Moniz visitou 10 escolas 
secundárias, da zona centro de Portugal. Contámos e 
agradecemos com a colaboração e a participação de docentes, 
funcionários e alunos voluntários.

A equipa feminina de Voleibol da AE do IUEM venceu a equipa da 
AE ISA, numa vitória por 2-0! Esta vitória é muito importante nas 
aspirações para a subida de escalão da nossa equipa de Vólei! 
Força meninas!

Saber mais

Foi criada uma Consulta Assistencial de Medicina Dentária 
Desportiva na Egas Moniz. Este projeto é multidisciplinar e 
englobará várias áreas da saúde, nomeadamente Nutrição 
Desportiva e Fisioterapia.

Saber mais

O Comboio do Conhecimento visa estimular a aquisição de 
competências e de formação superior, aliada ao sucesso 
académico, com experiências para os estudantes que transitem do 
1º para o 2º ano do ensino superior com aproveitamento escolar.

Saber mais

A Egas Moniz participou na Missão País que teve lugar no 
Município de Viana do Alentejo. Agradecemos a adesão e 
empenho dos nossos voluntários nesta missão.

Saber mais

No passado dia 10 de março, a In Spiritus Tuna participou no XVII 
Marias. Foi um espetáculo cheio de alegria e diversão, no 
Auditório Caixa Geral de Depósitos na FCT. 

Saber mais

No passado dia 28 de fevereiro, a Egas Moniz e a Sociedade 
Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD) 
assinaram um protocolo de cooperação com o objectivo de  
incrementar o desenvolvimento científico e cultural.

Saber mais

CULTURA E DESPORTO

A Tintuna atuou nas XIV Terras de Cante, em Beja, e receberam 
o prémio para melhor Solista e 2ª melhor Tuna. Parabéns à nossa 
tuna masculina!

Saber mais

https://www.facebook.com/tintunapt/photos/a.1390616647829872.1073741831.1378704595687744/2015697468655117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tintunapt/photos/a.1390616647829872.1073741831.1378704595687744/2015697468655117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InSpiritusTuna/photos/a.763072073715415.1073741826.368267599862533/1674476219241658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AEISCSEM/photos/a.1817928121591815.1073741830.162513857133258/1817929788258315/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InSpiritusTuna/photos/a.763072073715415.1073741826.368267599862533/1674476219241658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1435858486523986/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1438091916300643/1438091496300685/?type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/institucional/protocolos-de-coopera%C3%A7%C3%A3o/protocolo-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-entre-a-egas-moniz-e-a-spemd.aspx
https://www.facebook.com/municipiovianadoalentejo/photos/a.1669203183125990.1073742327.169873023059021/1669205849792390/?type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/institucional/protocolos-de-coopera%C3%A7%C3%A3o/protocolo-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-entre-a-egas-moniz-e-a-spemd.aspx
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1435858486523986/?type=3&theater
https://www.facebook.com/municipiovianadoalentejo/photos/a.1669203183125990.1073742327.169873023059021/1669205849792390/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1438091916300643/1438091496300685/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AEISCSEM/photos/a.1817928121591815.1073741830.162513857133258/1817929788258315/?type=3&theater
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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.

Alumni  

Egas Moniz? 

Ainda não és

Clica para te inscreveres
Não se convida ninguém a entrar na sua própria casa, saúda-se.

Estão abertas as inscrições para o International Restorative 
Summer School, de 9 a 14 de julho. Este curso conta com 
referências mundiais da Dentisteria, numa semana recheada de 
ciência, prática clínica e diversão.

Saber mais

Decorreu o último módulo da 2ª Edição da Pós-Graduação em 
Endodontia Clínica Internacional (ECI). Viraj Vora, do Canadá, o 
Prof. Doutor Ricardo Alves e o Mestre Bruno Pinto foram os 
palestrantes. Em breve, abrem as inscrições para a ECI 3.

Saber mais

Estão disponíveis as últimas vagas para a 9ª Edição do Curso de 
Formação Tecnológica de Assistentes Dentárias Egas Moniz. Para 
inscrição:

Enviar e-mail

https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6BNrRr57jomoetYk7AoXrBcdIe-x6lXWgd2ZMKk5SA782kg/viewform
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213371606779300&set=pcb.10213371607219311&type=3&theater
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
http://www.egasmoniz.com.pt/
http://www.egasmoniz.com.pt/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213371606779300&set=pcb.10213371607219311&type=3&theater
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6BNrRr57jomoetYk7AoXrBcdIe-x6lXWgd2ZMKk5SA782kg/viewform
https://www.facebook.com/pgidami/photos/a.459460027543117.1073741828.456670281155425/1038436222978825/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pgidami/photos/a.459460027543117.1073741828.456670281155425/1038436222978825/?type=3&theater

