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Homenageamos o Enorme Arquiteto Manuel Graça Dias, um dos mais ecléticos arquitetos portugueses da sua
geração. Em parceria com o Arquiteto Egas José Vieira, seu sócio no atelier Contemporânea, conceberam o
nosso Campus Universitário Egas Moniz. Recentemente voltámos ao contacto para análise e projeção/adaptação
do projeto.
Deixamos alguma da analise da brilhante concepção:
".....O edifício politécnico tem as janelas e paredes corridas a persianado de alumínio, o que contribui para lhe
assegurar uma serena horizontalidade. Ao lado, de geometria mais irregular, ainda que referida a enfiamentos e
alinhamentos vindos da construção principal, o corpo dos serviços sociais do complexo (bar, refeitório,
associações de estudantes e biblioteca): peça branca, protegida do sol, parcialmente envolta em mosaico vidrado,
quase já só uma forma escultórica.”
Obrigado
Prof. Doutor José João Mendes
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Notícia

Bolsas de Colaboração

NOVA FASE

A Egas Moniz inicia o projeto piloto de
atribuição de bolsas de colaboração aos
estudantes da Egas Moniz.

Saber mais

O QUE VAI ACONTECER
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
Estão abertas as inscrições para o nosso 4º Congresso
Internacional do CiiEM. Salientamos que também já é
possível submeter os abstracts ao Congresso, que em
caso de aceitação, serão publicados na prestigiada Annals
of Medicine.
Saber mais

As XXVII Jornadas Internacionais de Medicina Dentária do
IUEM decorrerão nos dias 4 e 5 de abril de 2019. Nesta
edição, teremos algumas novidades, mantendo a tradição
de elevada qualidade científica das edições passadas.
Saber mais
As XXV Jornadas de Ciências Farmacêuticas do IUEM, irão
realizar-se no dia 30 de abril de 2019.
Saber mais

No dia 19 de abril de 2019, irão decorrer as X Jornadas de
Ciências da Saúde do Instituto Universitário Egas Moniz.
Saber mais

Estão abertas as inscrições para o Curso Básico de
Cuidados Paliativos até 3 de Maio de 2019. Este curso visa
capacitar os profissionais de diferentes áreas profissionais
em ações paliativas de doentes com doença crónica,
avançada e progressiva e dos seus familiares.
Saber mais
No próximo dia 1 de abril, decorrerá, no auditório Professor
Doutor Martins dos Santos, uma reunião clínica com a
SMILES, uma ONG dedicada a cobrir necessidades
sanitárias em lugares com escassos recursos.
Saber mais
A Biblioteca promove mais um workshop sobre o recurso
Mendeley – Nível inicial, que se realizará no próximo dia 8
de Maio das 9H00 às 11H00.
Saber mais

Dia 10 de abril de 2019, pelas 17 horas no auditório 4,
decorrerá a 3ª Reunião Clínica de Nutrição, sobre
“Promover a hidratação em Geriatria: técnicas e
dificuldades”, com a Prof. Doutora Joana Pires.

A Prof.ª Doutora Ana Azul irá palestrar, no dia 9 de abril de
2019, numa das “Noites da SPEMD”, cujo tema será
“Adesão: Desmistificar conceitos e transmitir dicas
clínicas”.
Saber mais
A Egas Moniz recebe a 53ª Reunião Científica da
Sociedade Anatómica Portuguesa / 6ª Reunião Científica
da Associação Anatómica no dia 25 de maio de 2019. A
Comissão Organizadora será presidida pela Prof.ª Doutora
Maria Alzira Cavacas.
Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE
O Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas
Moniz lembra toda a comunidade que o mês de Abril é O
mês da prevenção dos maus-tratos na infância!
Saber mais
No dia 3 de abril de 2019, no âmbito de uma ação do
Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA), irá decorrer uma
sessão de esclarecimento de um funcionário do Serviço
Público de Saúde da Suécia de Dalarna. Terá lugar no
auditório 5.
A Egas Moniz vai estar na Futurália 2019, o maior evento
de oferta educativa, formação e empregabilidade jovem do
país. Não percam o nosso stand e muitas surpresas!
Saber mais

A Comunidade em Ação, uma iniciativa do Instituto
Universitário Egas Moniz organiza o Projeto Juventude em
Movimento com “Sexualidade: Autoestima, Relações
Interpessoais, Sentimentos e Tomada de decisão”.
Saber mais

Na Egas Moniz, no âmbito da Interação com a
Comunidade, desenvolvemos inúmeras oportunidades de
ações de voluntariado. No dia 1 de abril, haverá
apresentação de mais uma oportunidade.
Saber mais
O Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária - AA-IUEM
junta-se uma vez mais ao Hospital da Bonecada que
decorre até de 25 de abril a 4 de maio.
Saber mais
A 6.ª Edição do Dia Aberto da Egas Moniz, irá decorrer nos
dias 11 e 24 abril. Esta é uma oportunidade única para os
alunos do ensino secundário visitarem as nossas
instalações e passarem pela experiência de como é ser-se
estudante da Egas Moniz.
Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)
A Egas Moniz convida todos os membros da Egas Moniz a
participar no maior evento científico da nossa instituição, o 4º
Congresso Internacional do CiiEM.
Saber mais

O LabPSI anuncia os dois próximos LabMeetings’19, que
decorrem nos dias 4 de abril e 9 de maio. Estes meetings
contemplam a Validação de Instrumentos Psicológicos (4
de abril) e Introdução à Análise Qualitativa em Psicologia (9 de maio).
Saber mais

Já pode submeter as suas apresentações científicas ao 28º
Congresso da OMD. Não se esqueça de consultar o
regulamento e as recomendações.
Aceda ao formulário aqui 👉 on.omd.pt/2FBwOKp
Saber mais

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

O QUE ACONTECEU

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
A Vice-Reitora do IUEM, Prof.ª Doutora Cristina Manso, no
âmbito das celebrações do dia mundial da Saúde Oral
promovidas pela Ordem dos Médicos Dentistas,
representou a Egas Moniz e o IUEM num painel dedicado
ao dia.
Saber mais
Os nossos estudantes do 3º ano da Licenciatura em
Enfermagem, enquadrados na UC de Enfermagem de
Saúde Comunitária, no projeto de parceria e intervenção
"Cá entre nós: Promoção de uma sexualidade
positiva" (CeN:PS+), realizaram sessões de promoção da
saúde na Escola Secundária Anselmo de Andrade.
Saber mais
Decorreu mais uma reunião clínica no dia 26 de março de
2019. Esta reunião contou com a parceria entre o MIMD e a
LF sobre o tema “Coluna Cervical e Disfunção
Temporomandibular” pelo Mestre Filipe Videira.
Saber mais

Nos dias 20 e 29 de março de 2019, decorreu 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
Durante a semana de 25 a 29 de março, decorreram na
Escola Básica da Costa de Caparica, ações de
sensibilização para os mais novos sobre Violência no
Namoro, Abuso Sexual e Sexualidade.
Saber mais
Durante a semana de 18 a 22 de março decorreram no
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, no Barreiro, e na
Escola Básica da Costa de Caparica, ações de
sensibilização para os mais novos sobre Perigos nas
Redes Sociais, Abuso Sexual e Sexualidade.
Saber mais

Durante a semana de 11 a 15 de março, decorreram no
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, no Barreiro, ações
de sensibilização para os mais novos sobre Bullying e
Perigos nas Redes Sociais.
Saber mais
No âmbito da ação do Gabinete de Inserção na vida ativa
(GIVA), efetuou-se uma reunião para estabelecimento de
protocolo com a prestigiada Education Lounge ®.
Saber mais

O Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas - AAIUEM organizou o XIV Simpósio “Farmácio Hospitalar:
Profissão e Futuro” que decorreu no Campus Egas Moniz.
Saber mais
No dia 22 de março de 2019, decorreu o VI Simpósio
“Olhares da Psicologia” do Instituto Universitário Egas
Moniz, com a organização de 4 workshops Pré-Simpósio.
Saber mais
O Congresso da Ordem dos Nutricionistas decorreu nos
dias 21 e 22 de março de 2019. Os nossos alunos da
Licenciatura em Ciências da Nutrição estiveram presentes
neste que é o maior congresso nacional em Nutrição
Saber mais
O VII Seminário de Violência Doméstica: O Homicídio em
Contexto de Violência Doméstica decorreu no dia 15 de
março de 2019.
Saber mais

A Egas Moniz participou no passado dia 15 de março de
2019, no Porto, numa formação dedicada à "Aprendizagem
e Serviço" (ApS), uma metodologia de ensino inovadora.
Saber mais

Dia 13 de março de 2019, no auditório 4, decorreu 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
No âmbito do pedido especial de renovação da
Acreditação de Ciclos de Estudos Não-Alinhados (PERA), a
Egas Moniz recebeu a acreditação por 3 anos do Mestrado
em Nutrição Clínica e da Licenciatura em Ciências da
Nutrição.
Foi publicado um artigo sobre o trabalho forense
desenvolvido pelo Laboratório de Ciências Forenses e
Psicológicas Egas Moniz na prestigiada revista ScyTech
Europa.
Saber mais

Decorreu mais um módulo da Pós-graduação em
Endodontia Clínica Internacional, que contou com um
docente da casa, Mestre Bruno Vargas Pinto.
Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)
No 1 de Março teve lugar a apresentação dos 4
laboratórios de investigação do CiiEM: Morfology/
Anatomy Lab, Molecular Interactions Lab, Applied
Microbiology Lab e PharmSci Lab
Saber mais

CULTURA E DESPORTO
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
A TinTuna participou no XIV Ciclone, organizado pela
TUSA- Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum, dos
Açores. A Tintuna saiu deste festival com o prémio de
Melhor Serenata, Melhor Solista e 2.ª Melhor Tuna!
Saber mais

O nosso aluno Miguel Oliveira, piloto da KTM estreou-se
com o 17º lugar no Grande Prémio do Catar, naquela que
foi a sua primeira prova da carreira do Mundial de MotoGP.
Força Miguel, a Egas Moniz deseja-te toda sorte do
Mundo!
Saber mais
Dia 1 de março a nossa In’Spiritus Tuna esteve FORA DA
LEI no X Xácara das Bruxas - Festival de Tunas Femininas,
a convite da Barítuna. Regressam com os prémios de
Melhor Pandeireta e MELHOR TUNA!
Saber mais
O dia 28 de março a Associação Académica do Instituto
Universitário Egas Moniz festejou o seu 28º aniversário.
Contou com um dos maiores eventos académicos.
Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE
No dia 27 de março de 2019, o Reverendíssimo Bispo de
Setúbal, D. José Ornelas de Carvalho, presidiu à
celebração de uma eucaristia, no Auditório Professor
Doutor Martins dos Santos, no âmbito de uma visita às
comunidades da diocese, com enfoque na juventude.
A Egas Moniz esteve presente no Salão do Estudante no
Brasil. Esta iniciativa que teve lugar em várias cidades
brasileiras de 16 a 30 de março, faz parte da visão
internacional da Egas Moniz para acolher alunos brasileiros.
Foi com muita alegria e honra que estivemos convosco e
esperamos que venha estudar connosco!
Saber mais
A Egas Moniz, representada pelo Prof. Doutor Mário Polido,
esteve na BMI AGENTS WORKSHOP ASIA (Tailândia), de
19 a 20 de março de 2019. Este foi um evento que contou
com representação de países como a China, Coreia do Sul,
Índia, Singapura, Malásia, entre outros.
Saber mais
A Egas Moniz esteve em Milão nos dias 20 e 21 de março
com os nossos alunos internacionais Samuele Wolf e Luca
Favasuli, num dos maiores eventos de Educação Superior
em Itália!
Saber mais
No dia 20 de março, os alunos e docentes do MIMD do
IUEM comemoraram o dia mundial da saúde oral com uma
iniciativa promovida pela Sociedade Portuguesa de
Estomatologia e Medicina Dentária, na Escola Secundária
Francisco Simões.
Saber mais
Nos dias 14, 15 e 16 de março realizou-se a Egas Spot,
uma iniciativa da AE ESSEM e que decorreu no Campus da
Egas Moniz.
Saber mais
Nos dias 21 e 22 de fevereiro e 26 e 27 de março de 2019,
decorreram os processos de auditoria interna e externa da
Egas Moniz, que levou à renovação da certificação da
norma ISO 9001:2015 no âmbito do Ensino.

Se és dos que pensam que comunicar se resume às
palavras que usas, prepara-te para mudar de ideias! Bem
empregues, o tom com que falas, os gestos que fazes e até
a postura do teu corpo, podem ajudar-te a atingir objetivos
e até a garantir aquela oportunidade que tanto procuras.
Conhece mais sobre a regra 7-38-55.
Saber mais
Já chegou a NutriEgas de Março. Nesta edição não percam
mais novidades no Radar da Profissão, Evidência, Eventos
e ainda dicas nutricionais.
Saber mais

A Eramus Great Association for Students (E.G.A.S.)
organizou um tour à cidade de Almada. Esta iniciativa
permitiu dar a conhecer a nossa cidade, a sua cultura,
locais históricos e urbanos.
Saber mais
A AE-ESSEM organizou um rastreio do HIV no dia 29 de
março para toda a comunidade Egas Moniz.
Saber mais

A AE-ESSEM promoveu um rastreio de visão no dia 7 de
março para toda a comunidade Egas Moniz.
Saber mais

A oferta académica mais completa encontra-se em
Espanha e decorreu na IFEMA de Madrid, onde a Egas
Moniz marcou a sua presença. Um agradecimento especial
a todos os que cooperaram para esta divulgação.
Saber mais

No dia 18 de março a Prof.ª Doutora Nathalie Antunes
Ferreira, professora do IUEM, deu uma entrevista à RTP 1 Portugal em Direto, sobre escavações arqueológicas em
Loures.
Saber mais

A AA IUEM apoiou mais uma iniciativa do Instituto
Português do Sangue e Transplantação (IPST) numa
campanha de doação de sangue, no dia 12 de março de
2019.
Saber mais

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO
A Egas Moniz tornou-se membro oficial da Eurashe European Association of Institutions in Higher Education,
uma organização que oferece orientação profissional em
programas de investigação nos ciclos de Bolonha. A Egas
Moniz torna-se, assim, no 63º membro da Eurashe.
Saber mais
No passado mês de janeiro fizemos uma parceria com a
campeã do Mundo e da Europa dos 50km marcha, Inês
Henriques, no âmbito da consulta de Medicina Dentária
Desportiva Egas Moniz.
Saber mais

http://www.egasmoniz.com.pt/

