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Bolsas de Colaboração 
A Egas Moniz inicia o projeto piloto de 

atribuição de bolsas de colaboração aos 
estudantes da Egas Moniz.

Saber mais

A Egas Moniz, através do seu Centro de investigação interdisciplinar (CiiEM), abre concurso 
para projectos de investigação com duração máxima de 2 anos, para suporte de ideias 
inovadoras que possam dar contributo significativo para o avanço do conhecimento científico. 

Dadas as limitações financeiras do programa, este é especialmente vocacionado para o 
desenvolvimento de estudos preliminares que possam servir de base à elaboração de 
projectos a submeter a entidades financiadoras externas como a FCT ou H2020, entre outras. 

As candidaturas abrem a 1 de Setembro, terminando a 15 de Outubro. 

A respectiva avaliação será feita por painéis de referees da especialidade, de acordo com a 
grelha classificativa discriminada no guião de avaliação. 

Cada projecto é conduzido por um grupo de trabalho, que deverá ser constituído de acordo 
com o regulamento dos grupos de trabalho (ver abaixo). 

O valor a atribuir a cada projecto não poderá exceder os 10.000 €, sendo considerada na 
avaliação a relação custo benefício. 

Para saber mais sobre o Projeto Egas Moniz/CiiEM Investiga 2018, contacte 
inesgomes.ciiem@egasmoniz.edu.pt.
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O TEU SUCESSO  
É O NOSSO COMPROMISSO!

Licenciaturas 
   Ciências Biomédicas Laboratoriais 

4 ANOS 

Ciências Forenses e Criminais 
3 ANOS 

Ciências da Nutrição 
4 ANOS 

Ciências da Saúde 
3 ANOS 

Enfermagem 
4 ANOS 

  Fisioterapia 
4 ANOS 

Prótese Dentária 
3 ANOS 

Psicologia 
3 ANOS 

  Saúde e Estatística  
3 ANOS

www.egasmoniz.com.pt 
Campus Universitário | Quinta da Granja | Monte de Caparica | 2829-511 

CTeSP 
NOVO Análises Químicas 

e Bioquímicas 
2 ANOS 

NOVO Gerontologia 
2 ANOS 

Microbiologia e Biologia 
Molecular 

2 ANOS 

Mestrado Integrado 
   Ciências Farmacêuticas 

5 ANOS 

 Engenharia Biomédica 
5 ANOS 

Medicina Dentária 
5 ANOS

ALOJAMENTO 
DISPONÍVEL NO 
CAMPUS DE ACESSO

2ª FASE
1 DE AGOSTO

A 31 DE AGOSTO



 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

O QUE ACONTECEU

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.

Saber mais

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

PRÓXIMOS EVENTOS
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

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 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 

Sabe tudo sobre os novo CTeSP da Egas Moniz, em Análises 
Químicas e Bioquímicas e Gerontologia, um curso de formação 
superior com a duração de 4 semestres letivos e com um perfil de 
formação de nível 5 na classificação ISCED da OCDE.

Saber mais

Já conheces os testemunhos fantásticos dos nossos Alumni 
espalhados pelos quatro cantos? Descobre tudo nos Testemunhos 
da Egas Moniz através do link.

Saber mais

Testemunhos 
Alumni Egas Moniz

Foi lançada a página oficial da Erasmus Great Association For 
Students. Esta organização sem fins lucrativos tem como 
objectivo facilitar a integração dos participantes do Erasmus+.

Saber mais

Já conhecem o projeto da Horta das Ciências da Nutrição? 
Fiquem a conhecer alguns dos pormenores que levam os nossos 
estudantes da Teoria à Prática.
Saber mais

A Egas Moniz lidera o ranking de empregabilidade de todos os 
cursos nacionais, com a Licenciatura em Enfermagem a ter a 
percentagem mais elevada de estudantes com emprego.

Saber mais
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Nos dias 5 e 19 de julho, ocorreram as duas últimas 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

A NutriEgas já chegou! Como a Prof. Doutora Paula Pereira diz 
“pensavam que nos tínhamos esquecido?”. Não podem perder 
mais uma newsletter dedicada à Área da Nutrição. Podem lê-la 
porque, a pensar em vocês, vai junto à nossa Egas News! 

Saber mais 

No dia 18 de julho, decorreu mais um Workshop do Ciclo de 
Conferências em Nutrição com o título “Vitamina D e Cancro” 
Prevalência e Implicações Clínicas’, com a Dr.ª Joana Silva.
Saber mais

A FCT aprovou o projeto a concurso da Egas Moniz intitulado  
“Cartilages for hip prosthesis with controlled drug release ability" 
liderado pela Prof. Doutora Ana Paula Serro. A nossa instituição 
participa ainda em 4 outros projetos. 

Saber mais

No dia 21 de julho, decorreu mais um Workshop do Ciclo de 
Conferências em Nutrição com o título “A teologia alimentar no 
processamento dos alimentos”, com o chef Fábio Bernardino.
Saber mais

No dia 10 de julho, decorreu mais um Workshop do Ciclo de 
Conferências em Nutrição com o título “Papel da proteína na 
hipertrofia muscular”, com o Mestre Filipe Teixeira.
Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

No dia 19 de julho, decorreu mais um Workshop do Ciclo de 
Conferências em Nutrição com o título “Alimentação Vegetariana”, 
com a Dr.ª Magda Serras.
Saber mais

De 3 a 27 de julho de 2018 decorreu 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 Mestre Paulo Monteiro leva o nome da Egas Moniz, uma vez 
mais, ao outro lado do planeta, na sua digressão pela China.
Saber mais
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FORMAÇÃO

A Egas Moniz Summer School 2018 decorreu entre os dias 2 e 6 
de julho. Nesta semana de atividades e lazer, dentro do nosso 
campus, quase 40 estudantes do secundário (do 10º ao 12º) 
conheceram a nossa oferta formativa.

Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

No dia 2 de julho de 2018, a Egas Moniz, CRL estabeleceu um 
Protocolo de Cooperação com a SHE Collaborates (School of 
Health Professions Education) da Maastricht University.

Saber mais

5 e 6 de outubro


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

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.

Fomos mais uma vez convidados pela  Inspiring Future  para 
participar no programa Inspiring Career Camp com as temáticas 
ligadas à Medicina Dentária e Ciências Farmacêuticas.
Gostámos muito de vos receber! 😁

Saber mais / Saber mais

No passado dia 25 de julho de 2018, a atleta do Sporting Clube de 
Portugal, Carla Gama esteve presente na consulta de medicina 
dentária desportiva da Clínica Egas Moniz.

Saber mais

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

Estão abertas as candidaturas para duas bolsas de investigação 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) até 13 de julho, 
numa clara aposta na investigação científica nacional na área da 
oncologia e apoio a jovens investigadores portugueses.

Saber mais
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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
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