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ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
O QUE VAI ACONTECER

No dia 22 de março de 2019, vai decorrer o VI Simpósio 
Olhares da Psicologia do Instituto Universitário Egas Moniz, 
com a organização de 4 workshops Pré-Simpósio.

Saber mais

As XXV Jornadas de Ciências Farmacêuticas do IIEM, irão 
realizar-se no dia 30 de abril de 2019.


Saber mais 

As XXVII Jornadas Internacionais de Medicina Dentária do 
IUEM decorrerão nos dias 4 e 5 de abril de 2019. Nesta 
edição haverão algumas novidades, mantendo a tradição 
de elevada qualidade científica das edições passadas.


Saber mais

Dia 13 de março de 2019, no auditório 4, irá decorrer a 2ª 
Reunião Clínica de Nutrição, sobre "Imunonutrição em 
oncologia: a experiência da Consulta de Nutrição Egas 
Moniz", com a Prof. Doutora Renata Ramalho.


Saber mais

O Congresso da Ordem dos Nutricionistas decorrerá nos 
dias 21 e 22 de março de 2019.


Saber mais

Nos dias 29 e 20 de março de 2019 decorrerá o 2º módulo 
da 2ª edição da Pós-graduação baseada na Técnica 
Invisalign® com a Prof. Doutora Esmeralda Herrero e Prof. 
Doutora Teresa Sobral Costa.


Informações

O VII Seminário de Violência Doméstica: O Homicídio em 
Contexto de Violência Doméstica irá decorrer no dia 15 de 
março de 2019. 


Saber mais
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O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

A Egas Moniz convida todos os membros da Egas Moniz e, em 
particular, os membros do CiiEM, a participarem nos 4ºs Seminários 
Regulares do CiiEM que visam divulgar o trabalho dos Laboratórios 
entre os membros da Egas Moniz e outros colegas interessados.

Saber mais

A Egas Moniz informa todos os potenciais candidatos interessados 
que a Egas Moniz, CRL abriu um procedimento concursal de 
seleção internacional, para a contratação de Doutorados/as 
Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

A AA IUEM já tem disponíveis os kits para os finalistas. 
Relembramos que têm até 22 de março para realizarem a vossa 
encomenda. 

Saber mais

CULTURA
A TinTuna tem o prazer de anunciar que as Noites de Baco 
estão de volta! As tunas desta XIV edição serão reveladas nos 
próximos dias mas podem já marcar nas vossas agendas as 
datas de 29 e 30 de março. 


Saber mais

O Coro Académico Egas Moniz convida todos os professores, 
alunos e funcionários para fazer uma audição. Compareçam no 
Auditório Professor Doutor Martins dos Santos numa quarta-
feira às 17 horas ou sexta-feira às 15 horas.


Saber mais

Dia 1 de Março a vossa in’Spiritus Tuna vai estar FORA DA LEI 
no X Xácara das Bruxas - Festival de Tunas Femininas a convite 
da Barítuna. Não deixem passar esta oportunidade de serem 
enfeitiçados, pelo melhor de nós, pela primeira vez em 2019 


Saber mais
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Nos dias 22 e 23 de fevereiro, o Prof. Doutor Rafael 
Decurcio ministrou o curso "Oclusão, DVO e reabilitação 
oral estética”.


Saber mais

Nos dias 22 e 23 de fevereiro, decorreu mais um módulo da 
Pós-graduação em Endodontia Clínica Internacional, no 
IUEM. Tivemos o privilégio de contar uma referência 
mundial em Endodontia, Fernando Durán.


Saber mais
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Nos dia 22 e 23 de fevereiro decorreu o 1ª módulo da 2ª 
edição da Pós-graduação baseada na Técnica Invisalign® . 
Contou com a presença de Prof. Doutora Teresa Sobral 
Costa, Prof. Doutora Filipa Pinto de Almeida e Prof. Doutor 
Helder Nunes Costa.

Saber mais

No dia 21 de fevereiro de 2019, decorreu uma Reunião 
Clínica subordinada ao tema "Critérios estéticos e 
funcionais no sorriso", apresentado pelo Mestre François 
Pereira.


Saber mais

No passado dia 20 de fevereiro decorreu a 1ª Reunião 
Clínica de Nutrição sobre ”Mudança terapêutica do estilo 
de vida: menos 20Kg: dos 0 aos 42 km", com a Prof. 
Doutora Ana Filipa Vicente.


Saber mais

No dia 20 de fevereiro, o Prof. Doutor Rafael Decurcio 
palestrou em mais uma Reunião Clínica Internacional, com 
o tema "Facetas e Fragmentos Cerâmicos”.


Saber mais

Decorreu no dia 17 de fevereiro, mais um módulo da Pós-
Graduação em Dentisteria Adesiva Minimamente Invasiva, 
com o Prof. Doutor Rafael Decurcio.


Saber mais

A Ordem dos Farmacêuticos, no dia 12 de fevereiro, 
divulgou um estudo sobre a imagem atual da profissão 
farmacêutica. De acordo com este estudo, a Egas Moniz é 
a instituição de ensino superior privada que forma mais 
farmacêuticos em Portugal.


Saber mais

Nos passados dias 14 e 19 de fevereiro, realizaram-se as 
eleições para o Conselho Técnico-Científico da ESSEM, 
tendo sido eleito o Professor Doutor Jorge Fonseca, como 
Presidente do Conselho Técnico-Científico.

No dia 8 de fevereiro, a Egas Moniz recebeu o Prof. Doutor 
Otto Zuhr, referência mundial em Periodontologia, com 
”One day course: Advanced soft tissue reconstruction and 
management of complications around teeth and implants”.


Saber mais

Decorreram as I Jornadas de Enfermagem do ESSEM, no 
que acabou por se traduzir numa referência para os 
profissionais de Enfermagem. Foram dois dias intensos de 
um evento memorável, cheios de aprendizagem e de troca 
de experiências.

Saber mais
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INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

CULTURA

Nathalie Antunes-Ferreira, Professora e Investigadora da 
Egas Moniz, colaborou com a Câmara de Loures numa 
escavação arqueológica em Bucelas. Participaram ainda 
Alumni Egas Moniz, contratados como antropólogos, e 
vários alunos voluntários da Egas Moniz e da Universidade 
de Coimbra.


Saber mais

No passado dia 23 de fevereiro de 2019 decorreu um curso 
teórico e workshop sobre Neurofisioterapia. Teve como 
objetivo promover competências dos Fisioterapeutas 
integrados na Neurociência.


Saber mais

No passado dia 7 de fevereiro decorreu mais um 
LabMeeting LabPSI com o Mestre Ricardo Ventura Baúto. 
Foram abordados temas de como questionários online, 
estratégias de divulgação do questionário e construção de 
consentimento informado segundo RGPD.


Saber mais
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O coro académico Egas Moniz marcou presença com 
uma excelente apresentação nas I Jornadas 
Enfermagem da Escola Superior de Saúde Egas Moniz. 

Saber mais

Foi no palco do Auditório Professor Doutor José Martins 
dos Santos que a inSpiritus Tuna animou as I Jornadas 
Enfermagem ESSEM, no dia 4 de fevereiro de 2019.


Saber mais
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CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

No passado dia 20 de fevereiro, a Egas Moniz, CRL tornou-
se membro oficial do Health Cluster Portugal - Associação 
do Pólo de Competitividade da Saúde (HCP). 

Saber mais�

A Egas Moniz, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2019, 
esteve presente na Feira de Mestrados e Pós Graduações, 
com a Unlimited Future, em Lisboa.

Saber mais�
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Saber mais 

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

A Egas Moniz e a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários da Trafaria assinaram um protocolo de 
cooperação com o objetivo de minimizar os efeitos de 
eventuais situações de emergência que possam ocorrer 
nas instalações da Egas Moniz, CRL.

Saber mais�

No dia 14 de fevereiro, a Egas Moniz, com o apoio dos 
Bombeiros Voluntários da Trafaria, participou num simulacro 
de incêndio realizado no Campus da nossa Faculdade.

Saber mais

A equipa do projeto LIFE | diagnóstico neonatal do HIV 
realizou a sua reunião de lançamento em Maputo, de 31 de 
janeiro a 1 de fevereiro de 2019. O IUEM, através do 
Professor Doutor Nuno Taveira, é o membro português 
deste projeto europeu que vai decorrer até 2023.

Saber mais

No passado dia 01 de fevereiro 2019, a Egas Moniz 
participou com uma comunicação oral no III International 
Forum on Management, promovido pela Universidade de 
Évora.

Saber mais

A Dr.ª Maria José Morgado deu uma entrevista no Programa 
da Cristina onde falou do seu trabalho de articulação com o 
Gabinete de Informação e Atendimento à Vítima: Espaço 
Cidadania e Justiça (Protocolo entre o DIAP de Lisboa e a 
Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL).

Saber mais
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