
 

Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio

De 3 a 6 de setembro e de 10 a 13 de setembro de 2018  será 
realizado um curso de 25 horas sobre a temática “Análise e 
tratamento de dados em SPSS”.
Saber mais
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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, a Investigação, a Interação com a 
Comunidade e a Internacionalização.

Saber mais

PRÓXIMOS EVENTOS
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

A ESSEM propõe um novo CTeSP em Gerontologia. Este curso de 
natureza profissional, tem a duração de 4 semestres letivos e tem 
um perfil de formação de nível 5, na classificação ISCED da 
OCDE.
Saber mais

A Egas Moniz lança mais uma bolsa de colaboração aos 
estudantes para apoio à biblioteca. Para tal, procuram-se 
estudantes para desenvolver atividades de apoio ao 
funcionamento da Biblioteca.
Saber mais

No próximo dia 29 de setembro, a pós-graduação em 
Periodontologia Clínica Internacional realizará um dia teórico-
prático, sobre a temática “Current Challenges in Periodontal 
Treatment”. Inscrições até 10 de setembro de 2018

Saber mais

O CiiEM anuncia que estão abertas as candidaturas ao Prémio 
Arnaldo Sampaio 2018, no valor de 3.000€, que visa distinguir o 
melhor trabalho de investigação em Saúde Pública realizado em 
Portugal, concluído nos últimos dois anos.

Saber mais

O CiiEM anuncia o Prémio  Pulido Valente Ciência que  irá 
distinguir o melhor artigo científico  publicado numa área das 
Ciências Biomédicas.

Saber mais
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INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

Catarina Ramos, investigadora da Egas Moniz e psicóloga, foi 
distinguida recentemente com um prémio, pelo seu trabalho sobre 
o crescimento pós-traumático em mulheres que superaram um 
cancro da mama (Tese de Doutoramento).
Cancro da mama: Como é que um trauma pode operar uma 
transformação interior?
Saber mais

Na entrevista ao DN, a Prof. Doutora Cristina Soeiro, Co-
Coordenadora do Mestrado em Psicologia Forense e Criminal, 
referiu que ”Vejo o trabalho com agressores sexuais como uma 
missão para reduzir o número de potenciais vítimas"
Saber mais

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

No dia 8 de Setembro de 2018 - Dia Mundial da Fisioterapia - o 
Curso de Fisioterapia da ESSEM promove uma série de 
atividades para as quais convida todos os docentes, funcionários 
e alunos.
Saber mais

A Prof. Doutora Alexandra Bento, Bastonária da Ordem dos 
Nutricionistas e regente da unidade curricular de Políticas 
Alimentares da Licenciatura em Ciências da Nutrição do IUEM, 
publicou recentemente o livro “Comer Bem é o Melhor Remédio”.
Saber mais

De 7 a 11 de agosto, a Egas Moniz esteve mais uma vez presente 
no Meo Sudoeste, representada por alunos de Enfermagem e de 
Fisioterapia. Agradecemos a todos os participantes desta iniciativa 
a colaboração e empenho demonstrado.
Saber mais

Recentemente, a Prof. Doutora Ana Cristina Vidal, docente na 
ESSEM e fisioterapeuta no Hospital Garcia de Orta, explicou que 
a música é uma “droga”, causando um “movimento automático” 
que auxilia na fisioterapia. No seguimento desta entrevista, a Prof. 
Doutora Ana Cristina Vidal foi convidada a realizar, no passado dia 
1 de agosto, uma entrevista no canal Pura Vida.
Saber mais
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Saber maisFORMAÇÃO

No próximo dia 5 de outubro, ocorrerá o Grande Prémio do Vale 
Grande. Contará com várias colaborações, nomeadamente com a 
consulta de Medicina Dentária Desportiva da Clínica Dentária 
Egas Moniz.

Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

No dia 20 de julho de 2018, a Egas Moniz, CRL estabeleceu um 
Protocolo de Cooperação com a Academia CUF, Lda. (José de 
Mello - Saúde)

Saber mais

No passado dia 29 de agosto, o atleta Marco Fortes esteve 
presente na consulta de Medicina Dentária Desportiva da Clínica 
Egas Moniz. Este atleta é referência no Lançamento do Peso, ex-
Recordista Nacional da Disciplina e atleta Olímpico do Sporting 
Clube de Portugal
Saber mais

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

No dia 25 de julho de 2018, a Egas Moniz, CRL estabeleceu um 
Protocolo de Cooperação com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, 
E.P.E.

Saber mais

5 e 6 de outubro
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