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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

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2018/2019

Maria Odette Santos Ferreira 
1925-2018
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CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

O próximo seminário dos laboratórios do CiiEM terá lugar no dia 
14 de dezembro, às 9h30, no Auditório 1, com a apresentação da 
Área Temática de Investigação Ciência e Psicologia Forense.

Saber mais

No dia 8 de Fevereiro de 2019, o Prof. Dr. Otto Zuhr (Munique, 
Alemanha) palestrará “Advanced soft tissue reconstruction 
and management of complications- around teeth and 
implants” na Egas Moniz.

As I Jornadas de Enfermagem da Egas Moniz irão realizar-se a 4 
e 5 de Fevereiro de 2019.

Saber mais

Irá decorrer no próximo dia 9 de Janeiro de 2019, um curso prático 
sobre “Predictable Removal of a Separated Instrument”, que 
conta com a presença do Dr. Yoshi Terauchi (Japão).

Saber mais

Estão abertas as  candidaturas ao II Curso de Pós-Graduação de 
Especialização em Ortodontia, de 19 de Novembro a 21 de 
Dezembro de 2018.

Saber mais

Durante o mês de novembro terá lugar a 5ª edição do ciclo de 
seminários destinados aos nossos estudantes e que visam 
fomentar a sua integração no mercado de trabalho.

Saber mais

Irá decorrer no próximo dia 15 de novembro de 2018, a segunda 
reunião clínica, “Do Diagnóstico à Artroscopia - A  propósito de um 
caso clínico de Patologia da ATM”, pelos Mestre Leonardo Martins 
e Prof. Doutor Francisco Salvado. 

A preocupação com o sucesso dos nossos alunos durante o seu 
percurso formativo e, mais tarde, na integração no mercado de 
trabalho, é para nós uma prioridade. Assim, a Egas Moniz lança 
a 1.ª edição de workshops destinado aos alunos.

Saber mais

No dia 31 de outubro irão decorrer as II Jornadas de Microbiologia 
e Biologia Molecular, no Auditório Professor Doutor Martins dos 
Santos.

Saber mais

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
O QUE VAI ACONTECER

O Magnífico Reitor do IUEM, Professor Doutor Gil Alcoforado, é o 
Congress chairmain do Congresso do European Association for 
Osteointegration, que vai ter lugar em Lisboa e 26 a 28 de 
setembro de 2019

Saber mais
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O dia 24 de outubro de 2018 tornou-se num dia histórico para a 
Egas Moniz, tendo decorrido a Sessão Solene de Abertura do Ano 
Letivo 2018/2019, no auditório Professor Doutor Martins dos 
Santos.

Saber mais

O QUE ACONTECEU

A Egas Moniz registou um pedido provisório de patente de 
Reformulação de um Sistema Adesivo de 2ª Geração, sendo os 
seus autores: Mestre Joana Vasconcelos e Cruz, Prof.ª Doutora 
Luísa Gonçalves, Professor Doutor José Brito e Prof. Doutor 
Mário Cruz Polido.
Saber mais

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

Vai decorrer, em Póvoa Lanhoso, de 21 a 22 de novembro de 
2018, o II Fórum para a Diversidade, evento organizado pela 
Carta Portuguesa para a Diversidade, da qual a Egas Moniz é 
signatária.

Saber mais

No dia 24 de outubro de 2018 , durante a Sessão Solene de 
Abertura do ano letivo, foram entregues os Prémios de Mérito 
Professor Doutor José Martins dos Santos. Parabéns aos nossos 
vencedores!

Saber mais

O CIÊNCIAVITAE – o novo Currículo Científico português – e o CIÊNCIA ID – o Identificador 
Nacional de Ciência – permitem reunir numa só plataforma toda a informação referente ao 
utilizador, seja estudante, investigador ou instituição, e que atualmente se encontra dispersa 
em múltiplas plataformas.  Saber mais

A Biblioteca da Egas Moniz, enquanto membro do RCAAP 
associou-se, mais uma vez, à Semana Internacional do Acesso 
Aberto (Open Access Week) que decorreu de 22 a 28 de 
Outubro. 

Saber mais

A Egas Moniz, em relação ao ano letivo 2017/2018, aumentou em 
550% o número de colocações de alunos em ERASMUS, na 3ª 
fase do concurso, que decorreu até dia 15 de outubro!

Saber mais

A FCT NOVA recebe o Workshop Europeu "From Research to 
Patent" a 9 de novembro de 2018. Esta sessão terá lugar no 
Edifício IV, Sala 113 da FCT NOVA.

Saber mais
No dia 31 de outubro acontecerá o Mais Ciência Melhor 
Sociedade, no âmbito do Estímulo ao Emprego Científico 2019, 
com o Diálogo com Investigadores.

Saber mais
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Decorreu nos dias 19 e 20 de outubro o primeiro módulo da 3ª 
Edição da Pós-Graduação Endodontia Clínica Internacional. 
Foi lecionada pelo Mestre Diogo Guerreiro e pelo Professor 
Doutor Ignácio Barbero Navarro.

Saber mais

O Magnífico Reitor do IUEM, Professor Doutor Gil Alcoforado, 
palestrou no prestigiado congresso internacional ABROSS, no dia 
4 de outubro, no módulo temático sobre manutenção ou extração 
de dentes e a colocação de implantes.

Saber mais

Teve lugar no dia 20 de Outubro um “Workshop de Fotografia 
em Medicina Dentária” que contou com a presença do Mestre 
Paulo Monteiro, em parceria com a Colorfoto.

Saber mais

Decorreu no passado dia 2 de outubro, a Reunião do Conselho 
Cientifico Consultivo do Centro de Genética Médica e Nutrição 
Pediátrica Egas Moniz.

Saber mais

Decorreu, nos dias 12 e 13 de Outubro, mais um módulo do 
DAMI, desta vez com a presença dos Doutores Anna Salat e 
Jordi Manauta.

Saber mais

No dia 9 de outubro, decorreu a 3ª Reunião Clínica de Ciências 
Farmacêuticas, com o tema “Cancro da Mama”.

Saber mais

No passado dia 9 de Outubro, decorreu a primeira reunião clínica 
do MIMD com o tema “A Nova Classificação das Doenças 
Periodontais e Peri-implantares” lecionada pelo Mestre José 
Maria Cardoso.

No passado dia 19 de outubro, decorreu a apresentação da 
Área Temática de Pesquisa em Microbiologia da Saúde 
Pública. Foi um encontro que permitiu a troca de conhecimento 
e desenvolvimento de novos projetos entre os membros do 
CiiEM.

Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

Decorreu no passado dia 9, terça-feira, no auditório 9 da Egas 
Moniz, a conferência "O que fazer quando não podemos curar?” , 
resultado da parceria dos cursos de Mestrado Integrado em 
Ciências Farmacêuticas e Enfermagem com a LinQue.
Saber mais
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A Associação E.G.A.S. – Erasmus Great Association for 
Students promoveu no dia 20 de Outubro, uma aula de surf 
para os alunos internacionais da Egas Moniz, conciliando a 
integração dos mesmos com a prática de desporto, assim 
como a dinamização do meio envolvente.
Saber mais 

A Medicina Dentária Desportiva Egas Moniz esteve presente, 
como parceiros, na corrida Grande Prémio Vale Grande. 

Saber mais

A Egas Moniz participou, no dia 12 de outubro de 2018, na XIII 
Edição do GIRO - GRACE, Intervir, Recuperar e Organizar, a 
maior ação de voluntariado corporativo a nível nacional. 

Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

No passado dia 23 de outubro realizou-se, no âmbito do 
programa Ecovalor, uma sessão de sensibilização sobre a 
correta separação de resíduos. Desta forma, a Egas Moniz 
alertou a comunidade Egas Moniz para o impacto ambiental da 
nossa atividade, em prol das gerações presentes e futuras!
Saber mais

A Prof. Doutora Ana Mano Azul, Coordenadora do Mestrado 
Integrado em Medicina Dentária do IUEM, na qualidade de 
Presidente do Conselho Fiscal da OMD, esteve presente na co-
mitiva que se reuniu com o excelentíssimo Presidente da Re-
pública, Professor Marcelo Rebelo de Sousa.

Saber mais

A atleta federada em Natação Pura e Águas Abertas e colega 
Soraia Rolim esteve presente na consulta de Medicina 
Dentária Desportiva (MDD).
Saber mais

No passado dia 15 de outubro decorreu uma Recolha de 
Sangue, estando esta iniciativa da AEESSEM, enquadrada nas 
acções de Responsabilidade Social, projectadas para 2018/19.

Saber mais

O Presidente da Egas Moniz, Prof. Doutor José João Mendes, 
foi eleito Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos 
órgãos sociais da Rede Académica das Ciências da Saúde da 
Lusofonia – RACS.
Saber mais

CULTURA

A Tintuna venceu o prémio de Melhor Solista no Estudantino 
2018, promovido pela Estudantina Académica do ISEL.

Saber mais 

Realizou-se nos dias 12 e 13 de outubro, as X Capas Ricas – 
Festival de Tunas Femininas da Cooperativa Egas Moniz, no 
Campus Universitário da Egas Moniz. 

Saber mais
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Saber mais Saber mais Saber mais 

Saber mais Saber mais Saber mais 

No dia 9 de outubro de 2018, a Egas Moniz, CRL estabeleceu um 
Protocolo de Cooperação com o Clube Desportivo Cova da 
Piedade - futebol SAD e o departamento de Medicina Dentária 
Desportiva.

Saber mais

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

A Egas Moniz e a 3M assinaram um Protocolo de Colaboração, 
no passado dia 9 de Outubro, que promove o fortalecimento de 
laços, nomeadamente, no âmbito da Investigação.

Saber mais

No dia 14 de setembro de 2018, foi estabelecido um protocolo 
entre a Egas Moniz, CRL e o Clube Natação da Amadora. Tem 
como objetivo a colaboração ao nível da formação e 
acompanhamento de Nutrição e Fisioterapia dos atletas do CNA 
nas provas de competição.
Saber mais

Saber mais 

Saber mais 
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