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No dia 7 de junho de 2018, realizou-se a Cerimónia de Tomada de Posse do Reitor do Instituto 
Universitário Egas Moniz (IUEM). 
A Direção da Egas Moniz, CRL nomeou para o exercício dessas funções, o Professor 
Catedrático em Medicina Dentária, Sr. Professor Doutor Gil Alves Pessanha Alcoforado, 
detentor de um curriculum técnico e científico vasto e relevante, autor e co-autor de mais de 
quarenta artigos internacionais e de mais de duzentas conferências nacionais e internacionais, 
mantendo na atualidade uma importante atividade nacional e internacional. 
Para a Vice-reitoria foram nomeadas as Prof. Doutora Ana Cristina Garcia de Matos Manso 
e a Prof. Doutora Isabel Margarida Pratas dos Reis Costa.. 

A Direção da Egas Moniz deseja os melhores votos de sucesso ao novo Reitor  e Vice-reitoras 
do IUEM. 

Bolsas de Colaboração 
A Egas Moniz inicia o projeto piloto de 

atribuição de bolsas de colaboração aos 
estudantes da Egas Moniz.

Saber mais
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PRÓXIMOS EVENTOS

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

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

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

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

O CiiEM anuncia o CiiEM INVESTIGA 2018, um estímulo para a 
investigação e para a constituição de grupos interdisciplinares que 
fortaleçam a capacidade de Inovação e Desenvolvimento, tendo 
como base o Ensino, Investigação, Interação com a Comunidade 
e Internacionalização.

A Egas Moniz tem a honra de apresentar a primeira Edição do 
Perio Summit 2018, onde irá reunir referências nacionais e 
internacionais de Periodontologia. Conta com ilustres Alumni Egas 
Moniz num painel repleto de estrelas.

Saber mais

O Prof. Doutor Alexandre Quintas foi designado pelo Centro de 
investigação interdisciplinar Egas Moniz como o Presidente da 
Comissão Executiva do 4º Congresso Internacional do CiiEM.

De 2 a 4 de julho de 2018 a Egas Moniz irá participar no Ciência 
’18. 3 membros integrados do CiiEM e 5 alunos de doutoramento 
apresentarão os resultados dos seus projetos.

Saber mais

Nos dias 5 e 19 de julho vão decorrer duas reuniões clínicas sobre 
“Limites do Tratamento Periodontal em molares com envolvimento 
de furca” e “Update de Farmacologia em Medicina Dentária” pelo 
Prof. Doutor Ricardo Alves e Mestre Tiago Dionísio.
Saber mais

O Gabinete de Formação Pedagógica promove novo ciclo 
formativo para 2018-2019. Salientam-se os 2 novos cursos: 
Editing Research Papers - advanced writing course e Writing 
a winning project.

Saber mais

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA 
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O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

Realizou-se nos dias 15 e 16 de junho as IV Jornadas de Prótese 
Dentária. Decorreu no Auditório Professor Martins dos Santos e 
contou com um painel de referências nacionais na área. 

Saber mais

A Licenciatura em Ciências da Nutrição convida toda a 
comunidade Egas Moniz a participar em todas as 2ªs quintas-
feiras de cada mês nas Nutrition Brainstorming at Egas Moniz, 
entre as 21:00 e as 22:30. 

Saber mais 

A Licenciatura em Ciências da Nutrição lança e-Revista sobre 
Nutrição que sairá mensalmente com dicas, curiosidades, 
científicas e um olhar sobre a profissão. A NutriEgas será 
distribuída gratuitamente a todo o Universo Egas Moniz! 

Saber mais 

O Professor Doutor Gil Alcoforado, Reitor do IUEM, foi moderador 
da sessão “Saving Teeth” no prestigiado congresso europeu 
EuroPerio 9 que decorreu em Amesterdão de 20 a 23 de junho de 
2018. 

Saber mais 

A coleção de peças anatómicas do 
Professor Doutor Martins dos Santos e 
do seu Departamento de Anatomia 
esteve exposta durante o 3º Congresso 
Internacional do CiiEM.

A Egas Moniz, CRL informa que na sequência das Provas 
Públicas para obtenção do Título Académico de Agregação, que 
decorreram no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 
Universidade do Porto, nos passados dias 20 e 21 de junho, o 
Professor Jorge Fonseca obteve a unânime aprovação 
académica. 
Saber mais

A Prof.ª Doutora Ana Mano Azul e os Alumni Sara Casado, João 
Farto e Pedro Brito foram distinguidos com os prémios de Figuras 
do ano Saúde Oral 2018. 

Saber mais 
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CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

Decorreu o 3º Congresso Internacional do CiiEM, de 20 a 22 de 
junho de 2018. Teve a participação de mais de 550 congressistas 
e a submissão de mais de 250 trabalhos científicos.

Saber mais

Os alunos finalistas da Licenciatura em Fisioterapia da Escola 
Superior de Saúde Egas Moniz participaram, no dia 11 de Maio, 
no Meeting Cidade de Lisboa. 

Saber mais

Realizou-se no dia 8 de junho a segunda de quatro Reuniões 
Clínicas em Ciências Farmacêuticas. Teve lugar no auditório 10 
da Egas Moniz, das 13h às 14.45h. 

Saber mais 
Inscrever-se nas próximas reuniões

Os oradores Dr. Fernando Vieira, psiquiatra forense, e a Prof. 
Doutora Cristina Soeiro presentes no Congresso Internacional em 
Ciências Forenses e Comportamento Criminal no Instituto 
Universitário Egas Moniz a 5 de maio, no Monte da Caparica, 
foram citados na noticia de Ana Henriques no Público. 

Saber mais

Os alunos do Mestrado Integrado em Medicina Dentária 
participaram no dia 6 de junho na sessão de esclarecimento da 
Ordem dos Médicos Dentistas, onde estiveram presentes o Sr. 
Bastonário, Dr. Orlando Monteiro da Silva e a Dra. Filipa Carvalho 
Marques. 

Saber mais 

A Prof. Doutora Cristina Manso, Vice-reitora do IUEM, e a Mestre 
Joana Carmo participaram no simpósio “Ferramentas do Futuro 
para uma Boa Saúde Oral”, organizado pela Sociedade 
Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária”.

Saber mais

O Parlamento Europeu fez-se representar pelo Dr. Nikos Kastrinus 
no 3º Congresso Internacional do CiiEM, de 20 a 22 de junho de 
2018, onde abordou as temáticas de Políticas de Ciência.

Saber mais

Nos dias 29 e 30 de maio decorreram os Workshops Solidários , 
onde palestraram a Prof.ª Doutora Susana Monteiro, a Prof.ª 
Doutora Cristina Soeiro e a Prof.ª Doutora Teresa Andrade.

Saber mais

A Egas Moniz esteve representada no V Congresso da Ordem 
dos Enfermeiros pela estudantes do 4º ano de Enfermagem,  
onde foram apresentados dois pósteres, desenvolvidos nas UC´s 
de Enfermagem ao Adolescente e de Saúde Comunitária.

Saber mais
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INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

A Licenciatura em Ciências da Nutrição da Egas Moniz marcou 
presença na VI Feira da Saúde em Alhos Vedros no passado dia 
2 de junho. Foi, mais uma vez, uma oportunidade única de 
contactar com diferentes grupos etários e de realizar 
rastreios nutricionais e aconselhamento alimentar.

Saber mais

Nos dias 18 e 19 de junho decorreu o Simpósio Pré-Congresso 
Intervenção Psicossocial: Workshops no âmbito do 3º Congresso 
Internacional do CiiEM.

Saber mais

O Comboio do Conhecimento  visa  estimular a aquisição de 
competências e de formação  superior, aliada ao  sucesso 
académico, e promover experiências de conhecimento do 
território para os estudantes.

Saber mais

Decorreu o 3rd World Congress of the UNESCO Chair for 
Teaching and Research in Digital Anatomy Paris Descartes. Este 
importante congresso teve lugar no Campus Universitário Egas 
Moniz
 
Saber mais

Decorreu durante o 3º Congresso Internacional do CiiEM, de 20 a 
22 de junho de 2018, a Sessão Alumni Egas Moniz.
 
Saber mais

Nos dias 2 e 3 de Maio, estudantes da Egas Moniz (IUEM e 
ESSEM) receberam formação da Erasmus Student Network 
Portugal com vista a apresentação de uma candidatura como 
associação juvenil para a representação local desta rede no 
concelho de Almada, a ESN Almada. A ESN Almada será a 
primeira secção da rede no distrito de Setúbal. Os trabalhos 
terminaram com a visita do presidente da ESN Portugal, a 7 de 
Maio, Dr. Luís Morais (na fotografia).

Saber mais

No dia 25 de Maio nasceu a E.G.A.S. (Erasmus Great Association 
for Students), uma associação juvenil criada para concorrer à 
representação da ESN (Erasmus Student Network) no concelho 
de Almada. A E.G.A.S. visa incorporar, no futuro, estudantes das 
Instituições de Ensino Superior sediadas no concelho.

Foram aprovados 5 projetos de investigação pela FCT com a 
participação da Egas Moniz. Destes projetos, a Egas Moniz lidera 
um “Cartilages for hip prosthesis with controlled drug release 
ability”, pela Prof. Doutora Ana Paula Serro e é colaboradora em 
mais 4.

http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/forma%C3%A7%C3%A3o-da-erasmus-student-netwark-portugal.aspx
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FORMAÇÃO

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

No passado dia 11 de junho, a Egas Moniz e o Hospital Distrital 
da Figueira da Foz, E.P.E., assinaram um protocolo de 
cooperação de forma a proporcionar aos alunos da Egas Moniz, 
estágios curriculares previstos nos respetivos planos de estudo, 
com vista à aquisição e desenvolvimento de competências.
Saber mais

CULTURA E DESPORTO

Miguel Oliveira, aluno da Egas Moniz, terminou o Grande Prémio 
da Catalunha de Moto2, em segundo lugar e ficou a um ponto do 
líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex).

Saber mais

A Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz promove a 
integração de alunos ao abrigo do programa Erasmus em 
Almada. Leia a notícia na íntegra que aborda o apoio da nossa 
cooperativa na integração aos alunos incoming da Egas Moniz e 
da região de Almada.

Saber mais

No passado dia 22 de junho, a Egas Moniz e a Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) assinaram um protocolo 
de cooperação com o objectivo de  incrementar o 
desenvolvimento científico e cultural.

Saber mais

No passado dia 22 de junho, a Egas Moniz e a Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) assinaram um protocolo de 
cooperação com o objectivo de  incrementar o desenvolvimento 
científico e cultural.

Saber mais

A Egas Moniz participou no encontro organizado pelo ACES 
Almada-Seixal e Câmara Municipal de Almada - Equidade no 
Acesso à Saúde: O certo e o seu contrário | 6-7 de Junho, 2018 - 
onde participou a Doutora Noémia Lopes com uma intervenção 
sobre “Políticas de Saúde, Cidadania e Igualdades Desiguais”.

Saber mais

Decorreram os 14th Health Awards Egas Moniz, no dia 30 de maio 
de 2018. Numa noite de glamour, diversão e muita alegria, foram 
premiadas as pessoas que mais se destacaram na comunidade 
Egas Moniz.
 
Saber mais

5 e 6 de outubro


Saber mais

Saber mais

http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/cursos/p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%B5es/curso-de-p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-endodontia-cl%C3%ADnica-internacional.aspx
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Saber mais Saber mais Saber mais 

Saber mais Saber mais Saber mais 

Saber mais 
Saber mais Saber mais 

NOVA PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA APLICADA À SAÚDE 
SABER MAIS

http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/cursos/p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%B5es/p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-dna-profiling-e-biologia-forense.aspx
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