
Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio   

Egas News

Número 8 |  maio 2018

A Direção da Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, CRL, informa que o Diretor da Escola Superior de Saúde 
Egas Moniz, Sr. Professor Doutor José Alberto de Salis Amaral, por motivos de ordem pessoal renunciou ao cargo que 
ocupava desde 2006.

Havendo a destacar o empenho, competência e mérito com que desempenhou as suas funções, quer a Direção da 
Egas Moniz expressar o seu reconhecimento pela permanente colaboração prestada, pela lealdade evidenciada e pelo 
inestimável contributo.

Nesta data, a Direção da Egas Moniz nomeou como Diretor o Sr. Professor Doutor Miguel de Oliveira Correia, o 
qual na Cerimónia de Tomada de Posse confirmou como Subdiretora a Sra. Professora Catarina Bernardes e 
reconduziu em funções todos os Coordenadores em exercício.

À nova Direção da ESSEM, a Direção da Egas Moniz deseja os melhores votos de sucesso.

No passado dia 18 de maio de 2018 celebrou-se o dia do Instituto Universitário Egas Moniz.  Este dia foi comemorado 
com a Sessão Solene de Proclamação dos Licenciados e Mestres e Entrega das Cartas de Curso 2016/2017.
Foi certamente um dia memorável para alunos, Alumni, professores e funcionários.
A Egas Moniz deseja a maior sorte aos Alumni Egas Moniz.

Saber mais

https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1503222666454234/1503221133121054/?type=3&theater
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/topnavigation/alumni.aspx
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1503222666454234/1503221133121054/?type=3&theater
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/


 

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

No próximo dia 23 de junho, decorrerá o segundo seminário do 
Ciclo de Seminários de “Temas Atuais em Nutrição”, promovido 
pelo Mestrado em Nutrição Clínica do IUEM. 

Saiba mais

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

Saber mais

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

Saber mais

Serão realizadas quatro Reuniões Clínicas em Ciências 
Farmacêuticas ao longo de 2018. A segunda ocorrerá no dia 8 de 
junho de 2018, pelas 13 horas, cujo tema será “Infeção pelo Vírus 
da Hepatite C, da teoria à prática”.

A 21 de junho de 2018, pelas 21 horas decorrerá uma reunião 
clínica sobre a temática “Novas abordagens no tratamento da 
xerostomia”, com a palestrante Mestre Catarina Sanches. 

No próximo dia 26 de maio, os Mestres Tomás Amorim Afonso e 
Vasco Nunes da Silva irão realizar um curso Hands-on com o 
tema “Restaurações diretas com resinas” na formação contínua 
2018 promovida pela Ordem dos Médicos Dentistas.
Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

As IV Jornadas de Prótese Dentária decorrerão nos dias 15 e 16 
de Junho de 2018. Contará com palestrantes reconhecidos que 
apresentarão novas abordagens e técnicas fundamentais de 
prótese dentária.
Saber mais

PRÓXIMOS EVENTOS
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

https://www.facebook.com/events/147059482684355/
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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

O Seminário Regular do CiiEM terá lugar no próximo dia 25 de 
maio. Serão abordados vários temas, 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.

Nos próximos dias 18 e 19 de junho irá decorrer um simpósio pré-
congresso, inserido no 3º Congresso Internacional do CiiEM 
dedicado ao tema da Intervenção Psicossocial em Crianças, 
Jovens, Famílias e Comunidade.
Saber mais

A FCT abriu as inscrições à participação em mais um conjunto de 
cinco workshops subordinados às Agendas Temáticas de 
Investigação e Inovação.

Saber mais

A Egas Moniz está a promover a criação pelos alunos de filmes 
sobre a faculdade, até dia 20 de junho de 2018. Os 3 primeiros 
classificados serão premiados com bilhetes duplos para três 
festivais de Verão.

No próximo dia 2 de junho, a equipa de Medicina Dentária 
Preventiva e Comunitária vai estar presente no evento "A Saúde 
vai à Escola", na Escola José Afonso, em Alhos Vedros, onde será 
realizado um rastreio oral e epidemiológico, juntamente com os 
alunos do 3º, 4º e 5º ano de Medicina Dentária do IUEM.

Na próxima 6ª feira, dia 25 de maio de 2018, pelas 13h30, irá ser 
realizada uma fotografia da moldura humana do 3º Congresso 
internacional do CiiEM, no parque de estacionamento dos alunos. 
A Egas Moniz convida todos os alunos, professores, funcionários 
e Alumni  para a participação neste evento.

https://congress2018.healthsci.net/abstract-submission/
https://congress2018.healthsci.net/abstract-submission/
http://www.lcfpem.com/spc-intervencao-psicossocial
https://www.fct.pt/agendastematicas/index.phtml.pt
http://www.lcfpem.com/spc-intervencao-psicossocial
https://www.fct.pt/agendastematicas/index.phtml.pt
https://summerschoolegasmo.wixsite.com/home/
https://summerschoolegasmo.wixsite.com/home/


 
O QUE ACONTECEU

Realizou-se no dia 7 de maio de 2018 uma sessão de apresentação 
para futuros interessados em serem formadores da Geração 
Saudável. Foram convidados alunos do 3º, 4º e 5º ano e recém-
licenciados do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.

Saber mais

No passado dia 13 de maio a Egas Moniz festejou a queima das 
fitas dos seus finalistas.Fica a nostalgia deste dia e o sentimento 
de dever cumprido.

Saber mais

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

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

No dia 5 de maio decorreu um dos seminários do Ciclo de 
Seminários de “Temas Atuais em Nutrição”, promovido pelo 
Mestrado em Nutrição Clínica do IUEM. 

Saiba mais

Dias 4 e 5 de maio de 2018, decorreu o VI Congresso 
Internacional de Ciências Forenses e Comportamento Criminal. 
Foi um congresso recheado com os temas da atualidade.

Saber mais

No dia 8 de maio de 2018 decorreu a primeira das Reuniões 
Clínicas em Ciências Farmacêuticas. Contou com a colaboração 
do Prof. Fernando-Llimós, Dr.ª Catarina Luz Oliveira e Dr.ª Rita 
Ramos. Esta primeira sessão foi um sucesso, contando com 88 
participantes, entre alunos, docentes, farmacêuticos comunitários 
e hospitalares.
Saber mais

Nos dias 12 e 13 de maio decorreu o curso de Biópsias na 
Cavidade Oral, apresentado pelo Professor Doutor Carlos Zagalo, 
Prof. Doutor Silva Marques, Mestre Pedro Gomes e Mestre Ana 
Luísa Zagalo.

Saber mais

De 14 a 25 de maio decorreu a campanha Dê Troco a Quem 
Precisa. Esta iniciativa foi criada para ajudar idosos, adultos e 
crianças que não têm acesso aos medicamentos. A Egas Moniz 
agradece o contributo de alunos, professores e funcionários.

Saber mais

https://www.facebook.com/xxivjornadas/?hc_ref=ARQsTIU1znPrLaNtcJVJDoO2oIw9KsyornEHy_UZkL4ArUATNvrWVOviC3JS0gkFUBw&fref=nf
https://www.facebook.com/necfaeiscsem/photos/a.597498306963579.1073741830.596976293682447/1765290023517729/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Congresso-Internacional-Em-Ci%C3%AAncias-Forenses-e-Comportamento-Criminal-133111260695801/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwkm8A30kTPrmRsoctKkf8zyP5yCErpHwNMvxfLT3S3UG9FA/viewform
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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
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No dia 22 de maio de 2018, decorreu o workshop de Suturas. O 
mesmo contou com a apresentação de várias técnicas, 
demonstradas tanto na teoria como na prática, pelo Mestre João 
Oliveira.

No dia 24 de maio decorreu o Forensic Summit na Egas Moniz. Mais 
novidades brevemente.

Saber mais

A revista Psicologia encerrou as candidaturas de papers do  
número especial que celebrou a vida e obra da Prof. Maria 
Benedicta Monteiro.

Saber mais

O Instituto Universitário Egas Moniz esteve presente no XVII 
Congresso de Nutrição e Alimentação/ I Congresso Internacional de 
Nutrição e Alimentação da Associação Portuguesa de Nutrição, 
apresentando vários trabalhos científicos. 

A 24 de maio de 2018, pelas 21h, decorreu uma reunião clínica sobre 
a temática “Branqueamento em Consultório: Ainda é uma opção?”, 
com a palestrante Prof. Doutora Inês Caldeira Fernandes.

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

Os Extended Abstracts e Keynotes submetidos no 2º Congresso 
Internacional do CiiEM “Translational Research and Innovation in 
Human in Health Sciences” foram publicados no Annals of 
Medicine.

Saber mais

No passado dia 18 de maio de 2018 festejou-se o dia do Instituto 
Universitário Egas Moniz com a entrega de diplomas aos recém-
licenciados e mestres do ano 2016/2017. A Egas Moniz deseja a 
maior sorte para os Alumni Egas Moniz.

Saber mais

No passado dia 17 de maio, a Egas Moniz acolheu várias 
individualidades de uma delegação das Organizações dos 
Serviços Dentários da Suécia. Foram apresentados conteúdos 
curriculares do Mestrado Integrado em Medicina Dentária, o 
programa Erasmus +, o CiiEM e uma breve apresentação do 
nosso Alumni António Vicente, atualmente a residir na Suécia.
Saber mais

No dia 21 de maio de 2018 realizou-se o curso: "Nutrición en la 
edad reproductiva, embarazo y lactancia. Casos prácticos”. 
Pretendeu  conhecer todas as características dos aspetos 
nutricionais em idade fértil, gravidez e amamentação.

Saber mais

https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1457336357709532/?type=3&theater
http://revista.appsicologia.org/index.php/rpsicologia/about/submissions#authorGuidelines
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/curso-de-nutrici%C3%B3n-en-la-edad-reproductiva,-embarazo-y-lactancia-casos-pr%C3%A1cticos.aspx
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945.49391.248182155291631/1457336357709532/?type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/swedish-dental-service-organisations-na-egas-moniz.aspx
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/dia-do-iscsem.aspx
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/curso-de-nutrici%C3%B3n-en-la-edad-reproductiva,-embarazo-y-lactancia-casos-pr%C3%A1cticos.aspx
https://www.tandfonline.com/toc/iann20/50/sup1?nav=tocList
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/swedish-dental-service-organisations-na-egas-moniz.aspx
http://revista.appsicologia.org/index.php/rpsicologia/about/submissions#authorGuidelines
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/dia-do-iscsem.aspx
https://www.tandfonline.com/toc/iann20/50/sup1?nav=tocList


 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

A Egas Moniz marcou presença no II Salone Dello Studente di Milano 
2018, entre 9 e 10 de maio. No maior evento de exposição de Ensino 
Superior em Milão, a Egas Moniz teve oportunidade de apresentar 
todos os cursos de que dispõe e o que de melhor nos caracteriza: um 
ambiente fantástico com um ensino de excelência!
Saber mais

De 9 a 11 de maio decorreu o VI Fórum de Educação e Formação 
do Algarve e a Egas Moniz marcou a sua presença. Contou com 
diversas universidades do país e permitiu fornecer informações 
aos alunos do 3º ciclo sobre a oferta formativa da nossa 
Cooperativa.
Saber mais

A Egas Moniz convida todos os alunos à realização de vídeos da 
nossa prestigiada instituição. Após validação, todos os vídeos serão 
colocados no facebook para votação. Os 3 filmes que tiverem o 
maior número de partilhas serão premiados com bilhetes duplos 
para o Sumol Summer Fest, Super Bock Super Rock e Meo 
Sudoeste.

Abril foi o mês da prevenção dos maus tratos na infância. Desde 
2013, a Psicologia Forense da Egas Moniz já esteve presente em 
mais de 80 processos de acompanhamento de menores em 
declarações. A Egas Moniz agradece aos alunos e professores 
pela iniciativa por uma causa maior.
Saber mais

Decorreu de dia 21 a 29 de abril, o Hospital da Bonecada 2018, no 
Centro Comercial Colombo. Contou com a colaboração da AE FML 
e Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária da AE ISCSEM. 
Agradecemos a todos os alunos e professores pela participação 
nesta atividade enriquecedora.
Saber mais

No dia 14 de maio, o piloto português de motociclismo e nosso 
aluno Miguel Oliveira visitou a consulta de Medicina Dentária 
Desportiva Egas Moniz.

Saber mais

De 11 a 15 de maio decorreu a Semana Académica 2018 na Egas 
Moniz.  Foram 5 noites cheias de espírito académico, música e 
recordações.

Saber mais

No dia 12 de maio de 2018, no Jardim do Cerco (Mafra) os   
funcionários das Egas Moniz aderiram à iniciativa do "Voluntariado 
em Família", ação promovida pelo Grupo de Reflexão e Apoio à 
Cidadania Empresarial (GRACE).
Saber mais

A Federação Internacional dos Farmacêuticos lançou em 2017 um 
relatório, a nível mundial, intitulado  “Transformar a formação e 
educação em farmácia e ciências farmacêuticas no contexto da 
força laboral farmacêutica’’. Esta versão foi editada pela Doutora 
Andreia Bruno e pela Dra. Joana Carrasqueira, antigas alunas do 
IUEM.
Saber mais

https://fip.org/files/fip/PharmacyEducation/FIPEd_Nanjing_Report_2017_PT.pdf
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/voluntariado-em-fam%C3%ADlia.aspx
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/egas-moniz-na-opto-albufeira-2018.aspx
https://www.facebook.com/nemdegasmoniz/photos/a.926629020723673.1073741829.926276587425583/1663592287027339/?type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/egas-moniz-na-opto-albufeira-2018.aspx
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1494788390630995/1494785953964572/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LCFPEM/photos/a.1772527763025562.1073741828.1772493243029014/2054284528183216/?type=3&theater
https://www.facebook.com/saem2018/photos/gm.464749033945197/2068983229782855/?type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/voluntariado-em-fam%C3%ADlia.aspx
https://www.facebook.com/2160817947276710/photos/a.2161114760580362.1073741828.2160817947276710/2243115972380240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2160817947276710/photos/a.2161114760580362.1073741828.2160817947276710/2243115972380240/?type=3&theater
https://fip.org/files/fip/PharmacyEducation/FIPEd_Nanjing_Report_2017_PT.pdf
https://www.facebook.com/saem2018/photos/gm.464749033945197/2068983229782855/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nemdegasmoniz/photos/a.926629020723673.1073741829.926276587425583/1663592287027339/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LCFPEM/photos/a.1772527763025562.1073741828.1772493243029014/2054284528183216/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1494788390630995/1494785953964572/?type=3&theater


 

A In’Spiritus Tuna actuou na queima das fitas dos finalistas Egas 
Moniz. A Egas Moniz felicita e agradece o empenho sempre 
demonstrado pelas alunas da tuna feminina.

Saber mais

CULTURA E DESPORTO

No dia 13 de maio, a TinTuna presenteou a Egas Moniz com uma 
excelente apresentação na queima das fitas dos finalistas 
2017/2018. A Egas Moniz agradece o empenho sempre 
apresentado pelos alunos da tuna masculina.

Saber mais

No dia 11 de maio de 2018, realizou-se a tradicional Serenata 
onde se transmitiu uma mensagem de sorte e sucesso a todos os 
finalistas que terminaram mais um ciclo nas suas vidas. A Egas 
Moniz congratula todos os participantes pela emocionante 
actuação.

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 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 III. 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, sobre 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 as 
inscrições para uma pós-graduação com palestrantes de renome 
internacional.

Saber mais
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Estão encerradas as inscrições para a Pós-graduação em 
Periodontologia Internacional. Este curso conta com referências 
nacionais e mundiais da Periodontologia, para aulas teóricas, 
teórico-práticas e residência em pacientes.

Saber mais

Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação em 
Parasitologia e Micologia Clínico-laboratorial na Egas Moniz, com 
a coordenação da Prof. Doutora Maria Guilhermina Moutinho.

Saber mais

Estão abertas as inscrições para o Mestrado em Análises Clínicas 
e para o CEPLAC, um curso de especialização pós-licenciatura, 
com a coordenação da Profª Doutora Manuela Caniça e Prof. 
Doutora  Maria Guilhermina Moutinho.
Saber mais

Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação em 
Patogénese Molecular e Carcinogénese, com a coordenação da 
Prof. Doutora Alexandra Maia e Silva e Prof. Doutora Cristina 
Albuquerque.
Saber mais

Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação em Fisioterapia 
no Desporto, com a coordenação da Prof. Doutora Ângela Pereira 
e Mestre Gonçalo Álvaro.
Saber mais

Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação em Fisioterapia 
de Reeducação do Membro Superior e Mão, com a coordenação 
da Prof. Ângela Pereira.
Saber mais

Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação em Fisioterapia 
Neuro-muscular, com a coordenação da Prof. Doutora Ângela 
Pereira e Prof. Doutora Ana Cristina Vital.
Saber mais

Estão abertas as inscrições para o Mestrado em Nutrição Clínica, 
com a coordenação da Prof. Maria Fernanda Mesquita.

Saber mais
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Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação em Fisioterapia 
Materno Infantil, com a coordenação da Prof. Doutora Ângela 
Pereira e Prof. Doutora Sónia Vicente.
Saber mais

Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação em Ciências 
Forenses: Analytical & Forensic Chemistry, com a coordenação da 
Profª. Doutora Catarina Almeida e Profª. Doutora Paula Correia da 
Silva.
Saber mais

Estão abertas as inscrições para o Mestrado em Psicologia 
Forense e Criminal na Egas Moniz, com a coordenação da Prof. 
Doutora Cristina Soeiro
Saber mais
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