
 

Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio

PRÓXIMOS EVENTOS
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

De 3 a 27 de julho de 2018 decorrerá 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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Nos dias 5 de maio e 23 de junho, decorrerão mais dois 
seminários do Ciclo de Seminários de “Temas Atuais em 
Nutrição”, promovido pelo Mestrado em Nutrição Clínica do IUEM. 

Saiba mais

No próximo dia 24 de maio irá decorrer o Forensic Summit na 
Egas Moniz. Mais novidades brevemente.

Saber mais

Revista Oficial do

Submeter Abstract   
(LINK)

Estão abertas as candidaturas para o Prémio FNA - ANI Born 
From Knowledge - BfK Awards até 31 de maio.
Candidate-se!

Saber mais

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

Saber mais

No próximo dia 2 de maio realizar-se-ão as XXIV Jornadas de 
Ciências Farmacêuticas: Da Teoria à Prática. Tem como finalidade 
dar a conhecer projetos atuais no âmbito da Investigação 
Científica e alargar o conhecimento dos estudantes.
Saber mais

https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
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INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

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

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

Como forma de reconhecimento na área científica da Psicologia 
da Prof. Maria Benedicta Monteiro, a revista Psicologia anuncia 
um call for papers destinado a um número especial que celebrará 
a vida e obra da Professora, a submeter até dia 28 de abril de 
2018.

Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

Dia 25 de Maio de 2018, o CiiEM organiza mais um seminário no 
Auditório 1, pelas 9 horas. Contará com individualidades 
internacionais, como a Prof. Yvetta Koeva (Bulgária) e a Prof. 
Katerina Georgieva (Bulgária).

Saber mais

A 24 de maio de 2018 pelas 21 horas decorrerá uma reunião 
clínica sobre a temática “Branqueamento em Consultório: Ainda é 
um a opção?”, com a palestrante Mestre Inês Caldeira Fernandes.

O Seminário Regular do CiiEM terá lugar no próximo dia 25 de 
maio. Serão abordados vários temas que estão a ser 
desenvolvidos, nomeadamente: Centre for Applied Social Studies, 
Genomics and Proteomics, Electron Microscopy and 
Histopathology, Molecular Biology and Stem Cell Lab, Quantitative 
Methods for Health Research and WDXRF Lab.

Serão realizadas quatro Reuniões Clínicas em Ciências 
Farmacêuticas ao longo de 2018. A primeira será realizada dia 8 
de maio de 2018, pelas 13 horas, cujo tema será “Gestão da 
Polimedicação. Um desafio para 2030”.

De 11 a 15 de maio irá decorrer a Semana Académica 2018 na 
Egas Moniz.  Serão 5 noites cheias de espírito académico e 
música.

Saber mais

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208654718085533&set=a.2725514797229.96347.1837941544&type=3&theater
http://revista.appsicologia.org/index.php/rpsicologia/about/submissions#authorGuidelines
https://congress2018.healthsci.net/abstract-submission/
http://revista.appsicologia.org/index.php/rpsicologia/about/submissions#authorGuidelines
https://summerschoolegasmo.wixsite.com/home/
https://congress2018.healthsci.net/abstract-submission/
https://www.facebook.com/saem2018/photos/gm.464749033945197/2068983229782855/?type=3&theater
https://www.facebook.com/saem2018/photos/gm.464749033945197/2068983229782855/?type=3&theater
https://summerschoolegasmo.wixsite.com/home/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208654718085533&set=a.2725514797229.96347.1837941544&type=3&theater


 
O QUE ACONTECEU

Realizaram-se no dia 11 de abril de 2018 as IX Jornadas de 
Ciências da Saúde na Egas Moniz. O tema principal foi Saúde e 
Ciência, com o objectivo de abordar temas variados e atuais como 
o sono, ritmos circadianos, células estaminais com aplicação 
em diversas, entre outros.

Saber mais

Dia 19 de abril de 2018, decorreu o V Simpósio “Olhares da 
Psicologia”. Foram abordadas várias temáticas nomeadamente 
Psicologia Clínica e de Saúde, Psicologia Social e Comunitária e 
Psicologia Forense. 

Saber mais

Durante os dias 12 e 13 de abril, os alunos do 5º ano de MIMD   
formaram uma excelente equipa de comissão organizadora das 
XXVI Jornadas Internacionais de Medicina Dentária da Egas 
Moniz. Fica a nostalgia destes dias e o sentimento de dever 
cumprido.
Saber mais

No dia 14 de abril ocorreu o curso hands-on de endodontia 
mecanizada com os professores Carlos Franco e Mário Rito. Foi 
um curso onde se abordou o sistema de instrumentação 
reciprocaste Reciproc Blue.

Saber mais

No dia 28 de abril realizou-se o Curso Teórico-Prático de 
Branqueamento Dentário, com a Prof. Drª. Ana Mano Azul, a Prof. 
Drª. Alexandra Pinto, a Prof. Drª. Inês Caldeira Fernandes e a 
Mestre Inês Carpinteiro.

Saber mais

No dia 14 de abril a Associação de Estudantes da ESSEM 
organizou um Curso de Suporte Básico de Vida/DAE. Contou com 
entidades acreditadas como o INEM e DAE.

Saber mais

No dia 16 de março de 2018, o Prof. Doutor Álvaro Lopes esteve 
presente no NPSeuronet Conference no EMCDDA (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), em Lisboa, como 
investigador da Egas Moniz, CRL e da Faculdade de Farmácia.

Saber mais

No dia 19 de abril pelas 21 horas, a Direcção Clínica da Clínica 
Dentária Egas Moniz organizou a reunião clínica apresentada pela 
Mestre Maria João Barreto

Saber mais

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

https://www.facebook.com/jornadasmdegasmoniz/photos/a.769286809928442.1073741828.769282536595536/804172949773161/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1475093885933779/1475093095933858/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nemdegasmoniz/photos/a.941733855879856.1073741832.926276587425583/1652650268121541/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803.1073741841.122257688109785/609279182740964/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1435846533191848/?type=3&theater
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNRiJRVCPPD4WrjQ6bd753PWEjmbfvSbyuDxjRsnSPNC9d_Q/viewform
https://www.facebook.com/IXJornadasCienciasdaSaude/photos/a.1717031535222656.1073741828.1701677890091354/2054314244827715/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nemdegasmoniz/photos/a.941733855879856.1073741832.926276587425583/1652650268121541/?type=3&theater


 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

No dia 28 de março de 2018, o Laboratório de Microbiologia Aplicada 
Egas Moniz (LMAEM) viu o seu trabalho reconhecido pelo Instituto 
Português de Acreditação (IPAC), com a concessão da respetiva  
Acreditação.

Saber mais

A Egas Moniz apoia O GRACE na campanha de sensibilização 
relativa à consignação de 0,5% do IRS para Entidades da Economia 
Social, autorizadas a beneficiar da consignação do IRS relativo à 
coleta de 2017. 

Saber mais

O Seminário Regular do CiiEM teve lugar no dia 20 de abril. Foram 
abordados vários temas que estão a ser desenvolvidos, 
nomeadamente: clinicas dental research unit, Health phycology 
multidisciplinary recearch center, LAPBSI e LABFORSCI.

De 16 a 18 de março decorreu a terceira edição da Feira Virtual do 
Emprego. Contou com diversas universidades de todo o país e 
permitiu fornecer informações sobre emprego ou estágio numa 
empresa nacional ou internacional.

Saber mais

De 26 a 29 de março decorreu 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

O Dia Aberto da Egas Moniz decorreu nos dias 4 de abril de 2018, 
para visitas individuais, e 11 de abril de 2018, para visitas coletivas. 
Contou com 184 alunos do ensino secundário. Agradecemos a 
colaboração de todos os docentes, funcionários e alunos que 
acompanharam as atividades.

JÁ 
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O QUE 
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Inscreve-te em dia.aberto@egasmoniz.edu.pt

MICROBIOLOGIA 
E BIOLOGIA 
MOLECULAR

DIA  ABERTO
VISITAS  

INDIVIDUAIS 
4 /ABRIL /2018

VISITAS  
COLETIVAS 

11 /ABRIL /2018

SAÚDE E 
ESTATÍSTICA

A Residência Sénior da Egas Moniz pretende recrutar licenciado/a 
em Enfermagem com entrada imediata.
Os interessados devem enviar CV para o email: 
residenciasenior@egasmoniz.edu.pt

Saber mais

O Seminário Regular do CiiEM teve lugar no dia 6 de abril. Foram 
abordados vários temas que estão a ser desenvolvidos nos 
laboratórios, nomeadamente: morphology/anatomy lab; 
biomaterials lab, biochemistry lab, applied microbiology lab e 
organic and analítica chemistry.

No passado dia 23 de março, o Prof. Doutor Pedro Oliveira 
realizou uma apresentação com a temática “Good Science Vs Bad 
Science”. Realçou a importância de boas-práticas na investigação 
e cuidados fundamentais na submissão de artigos às revistas 
científicas.

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)
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A Egas Moniz felicita os atletas Soraia Guerra Rolim e Miguel 
Brás Sérgio pela participação no Campeonato Nacional 
Universitário Piscina Curta de Braga.

Saber mais

CULTURA E DESPORTO

No dia 20 e 21 de abril realizou o festival XIII Noites de Baco. Foi 
um fim de semana cheio de espírito académico com a In’Spiritus 
Tuna e a Tintuna.

Saber mais

No 9 de abril, a equipa feminina da Egas Moniz venceu 2-0 a 
AAULL (Associação Académica da Universidade Lusíada de 
Lisboa) e a equipa masculina foi derrotada 2-1 pela AAIPS 
(Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal). A 
Egas Moniz congratula ambas as equipas pelo desempenho. 

Saber mais

A Associação de Estudantes da ESSEM desenvolveu mais uma 
iniciativa de Rastreio da Diabetes no passado dia 17 de Abril. 

Saber mais

Miguel Oliveira participou no Circuito Termas de Rio Hondo, na 
Argentina, terminando com um sólido 3º lugar, o seu primeiro 
pódio da temporada. A Egas Moniz felicita o seu aluno de 
Medicina Dentária pelo feito. 

Saber mais

Durante o mês de abril, a Egas Moniz visitou 16 escolas 
secundárias, da zona centro de Portugal. Realçamos e 
agradecemos a participação de docentes, funcionários e alunos 
voluntários. 

De 17 a 19 de abril a Egas Moniz esteve presente na Mostra do 
Ensino Superior, Secundário e Profissional. A Mostra do Ensino de 
Almada foi um espaço privilegiado de partilha de experiências e 
conhecimentos. A Egas Moniz agradece a participação de 
docentes, funcionários e alunos voluntários. 

Saber mais

No dia 19 de abril, a Associação de Estudantes da ESSEM, em 
colaboração com o Grupo de Ativistas em Tratamento, organizou 
um rastreio do HIV, hepatites virais e outras infeções sexualmente 
transmissíveis.

Saber mais

https://www.facebook.com/AEISCSEM/photos/pcb.1851694221548538/1851691204882173/?type=3&theater
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=juv&xpgid=gp&juv_genericContent_title_qry=BOUI=177495849&juv_genericContent_qry=BOUI=177495849&actualmenu=167372752
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2061112247251573&set=a.153856461310504.27215.100000584521444&type=3&theater
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=juv&xpgid=gp&juv_genericContent_title_qry=BOUI=177495849&juv_genericContent_qry=BOUI=177495849&actualmenu=167372752
https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803.1073741841.122257688109785/613046809030868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AEISCSEM/photos/pcb.1834574276593866/1834569583261002/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803.1073741841.122257688109785/615742982094584/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AEISCSEM/photos/pcb.1851694221548538/1851691204882173/?type=3&theater
https://www.migueloliveira44.com/article/miguel-oliveira-consegue-primeiro-pdio-da-temporada-na-argentina
https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803.1073741841.122257688109785/615742982094584/?type=3&theater
https://www.migueloliveira44.com/article/miguel-oliveira-consegue-primeiro-pdio-da-temporada-na-argentina
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2061112247251573&set=a.153856461310504.27215.100000584521444&type=3&theater
https://www.facebook.com/AEISCSEM/photos/pcb.1834574276593866/1834569583261002/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803.1073741841.122257688109785/613046809030868/?type=3&theater


 

A 8 de abril de 2018, a In’Spiritus Tuna participou no XVII Marias 
e deste animado fim-de-semana trouxe o prémio de Melhor 
Serenata, Melhor Solista, Melhor Instrumental, Melhor Tuna e 
Tuna mais Tuna. A Egas Moniz felicita as alunas da tuna feminina 
pela vitória.

Saber mais

A 5 de abril de 2018, ocorreu a Festa de Baco, Warm Up XIII 
Noites de Baco, organizada pelas Associações de Estudantes 
ISCSEM e ESSEM. 

Saber mais

A 18 de abril de 2018, a associação de estudantes do ISCSEM 
celebrou o 27º aniversário repleto de música, sol e boa 
disposição.

Saber mais

O Departamento de Medicina Dentária Desportiva da Egas Moniz 
e a Federação Portuguesa de Atletismo celebraram um protocolo 
de cooperação para a consulta assistencial de medicina dentária 
desportiva.

Saber mais

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

No passado dia 22 de fevereiro de 2018, a Egas Moniz, CRL 
estabeleceu um Protocolo de Cooperação com a QualeVitae. 
Este protocolo visa promover a educação, promoção e divulgação 
científica sobre a qualidade de vida e envelhecimento.

Saber mais

A 20 de abril de 2018, a In’Spiritus Tuna participou no  VI Vai 
Rapariga - Festival de Tunas Femininas do ISA, onde recebeu o 
prémio de Melhor Serenata, Tuna do Público e Melhor Tuna. A 
Egas Moniz felicita as nossas alunas pelo esforço e dedicação 
sempre demonstrados, que ficou espelhado no prémio.

Saber mais

O piloto Miguel Oliveira foi este domingo, dia 22 de abril, 3º 
classificado na corrida de Moto2 do Grande Prémio das 
Américas, terceira prova do Mundial de motociclismo de 
velocidade, disputado em Austin, nos Estados Unidos. A Egas 
Moniz felicita o seu aluno de Medicina Dentária pelo feito.

Saber mais

A Equipa AEESSEM venceu por 3-2 a equipa AAFDL|B no 
Campeonato Universitário de Lisboa e continua na luta pela 
subida à 1ª divisão. A Egas Moniz dá os parabéns aos jogadores, 
e equipa técnica.

Saber mais

https://www.facebook.com/aeiscsem.org/photos/a.2133814920186109.1073741829.1919281414972795/2137506046483663/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211208460758445&set=a.1401429206858.2052833.1566175224&type=3&theater
https://www.facebook.com/aeessem.egasmoniz/photos/a.354074151594803.1073741841.122257688109785/615474085454807/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InSpiritusTuna/photos/a.763072073715415.1073741826.368267599862533/1704434942912452/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aeiscsem.org/photos/a.2133814920186109.1073741829.1919281414972795/2137506046483663/?type=3&theater
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No passado dia 20 de abril de 2018, a Egas Moniz, CRL 
estabeleceu um Protocolo de Cooperação com o ACP 
Automóvel Club de Portugal. Este protocolo proporciona um 
leque de vantagens e benefícios para a comunidade Egas Moniz 
e seus Alumni.

http://www.egasmoniz.com.pt/

  

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 ocorrerá nestas datas e a outra em 2019. É uma excelente 
oportunidade para os nossos alunos aprenderem com um dos 
professores mais conceituados na área da dentisteria adesiva.

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

Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação de Endodontia 
Clínica Internacional 3. Será uma pós-graduação com 162 horas 
teórico-práticas com referências mundiais em endodontia e com a 
possibilidade de 120 horas de Residência Clínica em Pacientes.

Saber mais

FORMAÇÃO

Dia 29 de setembro de 2018 a pós-graduação em Periodontologia 
Clínica Internacional realizará um dia teórico-prático com a 
temática “Current Challenges in Periodontal Treatment”. Mais 
novidades brevemente.

Saber mais

A Pós-Graduação em Dentisteria Adesiva Minimamente Invasiva 
irá iniciar nova edição em setembro de 2018. Estão abertas 
inscrições para uma pós-graduação com palestrantes de renome 
internacional.

Saber mais

No dia 24 de abril de 2018, o Presidente da Egas Moniz Prof. 
Doutor José João Mendes tomou posse como suplente da 
direção da Associação Portuguesa de Ensino Superior 
Privado (APESP). 
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