
 

Alumni Egas MonizO teu sucesso, o nosso prestígio   

Egas News

Número 19 |  Abril 2019

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
O QUE VAI ACONTECER

No dia 2 de maio de 2019, a Egas Moniz recebe uma 
referência mundial da Cirugia Maxilo-Facial e Periodontal, o 
Doutor Matteo Chiapasco, que abordará “How to optimize the  
rehabilitation of the atrophic jaws with implant-supported 
prostheses: present solutions and new trends”.

Saber mais

O VII Congresso de Ciências Forenses e Criminais decorrerá 
nos dias 3 e 4 de maio de 2019, e este ano têm grandes 
novidades! Fiquem atentos às novidades que irão ser 
publicadas.

Saber mais

A Biblioteca promove mais um workshop sobre o recurso 
Mendeley – Nível inicial, que se realizará no próximo dia 8 de 
Maio das 09H00 às 11H000. Sabe mais em: https://
www.egasmoniz.com.pt/…/not%C…/workshop-mendeley.aspx

Saber mais

Estão abertas as candidaturas até dia 30 de Junho 2019 para 
a  StartUP  Egas Moniz 2019. Esta iniciativa visa promover o 
desenvolvimento de projetos empresariais e consequente 
criação de novas empresas por parte de alunos, alumni e 
investigadores/docentes da Egas Moniz.

Saber mais
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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

É com grande orgulho, satisfação e enorme 
sentido de responsabilidade, que partilhamos a 
atribuição de tão honrosa chancela atribuída pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, que 
presidirá ainda à Comissão de Honra deste 
nosso Congresso

Saber mais

https://ciiemcongress.com/abstracts/
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
https://www.facebook.com/ICCIIEM/photos/a.309463763093893/332253294148273/?type=3&theater
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/
http://%20Egas%20News%20Egas%20News%20100%25%2010%20%20https://www.facebook.com/events/426663511213803/%20Compatibilidade%20com%20o%20leitor%20de%20tela%20ativada.%20%20%20%20%20%20%09%09%20%20https://www.facebook.com/events/426663511213803/%20
https://www.facebook.com/VICongressoCFCC/
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/workshop-mendeley.aspx?fbclid=IwAR3V2MbBQ-jlo2CgFFTk9D9a6UZ8BprAQeERKda-6qgPH5JuCZu6-EwrTko
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/startup-egas-moniz.aspx
https://www.facebook.com/ICCIIEM/photos/a.309463763093893/332253294148273/?type=3&theater
https://ciiemcongress.com/abstracts/
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/topnavigation/alumni.aspx


 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

Nos dias 10, 11 e 18 de maio, vai ter lugar o Curso Básico de 
Cuidados Paliativos, com Inscrições abertas até 03 de Maio 
2019. Este curso visa capacitar os profissionais de diferentes 
áreas profissionais em ações paliativas no acompanhamento 
dos doentes com doença crónica, avançada e progressiva e 
dos seus familiares.

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

O X Encontro – Os Desafios da Psicologia Forense e Criminal: 
Estágios e Projetos de Investigação vai-se realizar no dia 23 de 
maio de 2019, pelas 09h00 no Auditório Professor Doutor 
Martins dos Santos, na Egas Moniz, CRL.

Saber mais

Dia 23 de maio de 2019, pelas 21 horas no auditório Professor 
Doutor Martins dos Santos, decorrerá a Reunião Clínica de 
Medicina Dentária, sobre “Acidentes em Endodontia: Questões 
médico-legais”, com o Mestre Bruno Vargas Pinto.

Dia 21 de maio de 2019, pelas 17 horas no auditório 4, 
decorrerá a 4ª Reunião Clínica de Nutrição, “Avaliação 
Nutricional em doentes com SIDA: utilidade de ângulo de fase”, 
com a Prof. Doutora Luísa Silva.

No próximo dia 18 de maio de 2019 decorrerá a cerimónia do 
Dia do Instituto Egas Moniz, onde serão entregues os diplomas 
a todos os alunos que concluíram a sua formação no ano letivo 
2017/2018.
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O Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária - AA-IUEM 
junta-se uma vez mais ao Hospital da Bonecada que decorre 
de de 25 de abril a 4 de maio.

Saber mais

No dia 3 de abril de 2019, no âmbito de uma ação do Gabinete 
de Inserção na Vida Ativa (GIVA), decorreu uma sessão de 
esclarecimento de um funcionário do Serviço Público de Saúde 
da Suécia de Dalarna (auditório 5).

Saber mais

A E.G.A.S. realiza uma tour a Sintra no dia 4 de maio. Não 
podem perder esta iniciativa cultural!

Saber mais
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https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/essem/cursos/p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%B5es-e-cursos-de-curta-dura%C3%A7%C3%A3o/curso-b%C3%A1sico-de-cuidados-paliativos.aspx?fbclid=IwAR2h9nKXuLcQX6S-ZmTQ_c8EpfFkBVZdoJ4T_18WUc-8Vg0kG5SSKR8veUU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2171408389837272&set=pcb.2171408459837265&type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945/1961953313914498/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nemdegasmoniz/photos/a.941733855879856/2097959700257260/?type=3&theater
https://www.facebook.com/saem2018/photos/gm.2038850613082949/2629970913684081/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egaserasmus/photos/a.293264554830716/427598458063991/?type=3&theater


 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)

O QUE ACONTECEU
ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS

Vem acompanhar a nossa Tuna masculina preferida por terras 
sadinas, no dia 4 de maio! Contamos com vocês para mais 
uma noite clássica de muita pinga e boa música! A não perder 
este XXIV Bocage - Festival Internacional de Tunas de Setúbal

Saber mais

De 10 a 14 de maio, vai ter lugar a Semana Académica Egas 
Moniz. Num evento com o selo Cidade FM, já estão 
confirmados Fernando Daniel, Piruka, Supa Squad, Van Breda, 
as nossa Tunas, e muito mais. Não podem perder!

Saber mais
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CULTURA

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

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

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

Saber mais
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No passado dia 1 de abril, decorreu, 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

Nos dias 4 e 5 de abril, decorreram as XXVII Jornadas 
Internacionais de Medicina Dentária do IUEM. Nesta edição, 
manteve-se a tradição de elevada qualidade científica das 
edições passadas, com palestrantes nacionais e internacionais.

Saber mais

Decorreu, no dia 4 de abril, o 4º LabMeeting do LabPSI, 
subordinado ao tema da Adaptação e Validação de 
Instrumentos Psicológicos para a População Portuguesa que 
contou com a colaboração da Hogrefe, editora de referência 
nesta área.

Saber mais
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https://ciiemcongress.com/?fbclid=IwAR3p500pIsX9QJX8oz9lpNLEOZAAxPQuQlZescZhY7UJjBmjVUckBwUIp3M
http://on.omd.pt/2FBwOKp
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009043979503&__tn__=,dlC-R-R&eid=ARDm8vf92IPMQiMnMqjQh8CcnxP802auXJ2Lyjq7b7-HqFsgNT41SU5RD0LcKEnWgbpIyvVWxptWT4nh&hc_ref=ARQ98E2UFEWa776q4BqNYfLfEJWkJWdt8ZHYdyMr2JBYqPu_2FrR0rx637xDcsQqZ-A
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009043979503&__tn__=,dlC-R-R&eid=ARDm8vf92IPMQiMnMqjQh8CcnxP802auXJ2Lyjq7b7-HqFsgNT41SU5RD0LcKEnWgbpIyvVWxptWT4nh&hc_ref=ARQ98E2UFEWa776q4BqNYfLfEJWkJWdt8ZHYdyMr2JBYqPu_2FrR0rx637xDcsQqZ-A
https://www.facebook.com/estuna/videos/2325471064361627/UzpfSTEzNzg3MDQ1OTU2ODc3NDQ6MjI2OTk4MzYzMzIyNjQ5OA/
https://www.facebook.com/saem2018/photos/gm.2038850613082949/2629970913684081/?type=3&theater
https://www.facebook.com/smilesngo/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/jornadasmdegasmoniz/?__tn__=,d,P-R&eid=ARCpwzroGzm_HLlK06UT_4otcUsHqjriaN2Uf65WW7z5z--8r3LFkAShHyNUiWsGA9alBceygnKvEPZ2
https://www.facebook.com/LabPsiEgasMoniz/photos/pcb.302645863743014/302644983743102/?type=3&theater


 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas do IUEM 
tem a enorme alegria de partilhar que este ano a vencedora da 
Final Nacional da XXI edição do CAD da Associação Nacional 
de Farmácias - "Concurso de aconselhamento ao doente" foi a 
Ana Sofia Pintado, aluna do 5º ano do MICF. A Sofia irá 
representar Portugal no 65th IPSF World Congress, o 
congresso da International Pharmaceutical Students’ 
Federation que decorrerá este ano em Kigali, no Ruanda.

Saber mais

A Prof.ª Doutora Ana Azul palestrou, no dia 9 de abril de 2019, 
numa das “Noites da SPEMD”, sobre o tema será “Adesão: 
Desmistificar conceitos e transmitir dicas clínicas”.

Saber mais

No passado dia 10 de abril de 2019 decorreu a 3ª reunião 
clínica de nutrição com o tema “Promover a hidratação em 
Geriatria”, com a Prof. Doutora Joana Pires.

No dia 10 de abril, tiveram lugar as X Jornadas de Ciências da 
Saúde do IUEM, que decorreram no Auditório Professor Doutor 
Martins dos Santos.

Saber mais

No dia 23 de abril, o Dr. Mergulhão Mendes esteve no Instituto 
Universitário Egas Moniz para uma Psitalks. O Dr. Mergulhão 
Mendes é um conceituado profiler e "detetor de mentiras" e 
esteve no IUEM a convite do nosso Núcleo de Psicologia!

Saber mais

As XXV Jornadas de Ciências Farmacêuticas da Egas Moniz 
realizaram-se no passado dia 30 de Abril de 2019. Contou com 
um programa de elevada qualidade! 

Saber mais
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CULTURA E DESPORTO

Parabéns ao nosso Tiago Santos que ganhou uma medalha de 
prata pela nossa AAIUEM!! 

Saber mais

A nossa In’Spiritus Tuna aproveitou o dia 26 de abril para 
festejar a Liberdade à Baixa Lisboeta, onde estiveram toda a 
tarde a animar quem passava pela Rua Augusta! Estendemos 
os nossos agradecimentos a todos os que por elas se 
cruzaram e ajudaram!

Saber mais
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https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/concurso-de-aconselhamento-ao-doente.aspx?fbclid=IwAR2M1VvnQuVjJU5aoeR7pYnjsY4e1KdXFiH7A2Iw6Hp_0r0SvHXgGBYPik0
https://www.facebook.com/157274777701594/photos/pcb.2100027916759594/2100026700093049/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945/1949411265168703/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945/1949411265168703/?type=3&theater
https://www.facebook.com/XXV-Jornadas-De-Ci%C3%AAncias-Farmac%C3%AAuticas-237549713856302/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/AAIUEM/photos/pcb.2416161055101849/2416161025101852/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InSpiritusTuna/photos/a.763072073715415/2209323029090305/?type=3&theater


 

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

Durante os dias 2, 3 e 4 de Abril, a Egas Moniz esteve na 
'Mostra do Ensino Superior’ em Almada' no renovado Mercado 
das Torcatas. Estivemos em contacto com os estudantes de 
Almada, para os ajudar a decidir o melhor para o seu futuro.

Saber mais

De 3 a 6 de abril de 2019, a Egas Moniz marcou presença na 
Futurália 2019. Foram 4 dias intensos, divertidos e 
gratificantes. O nosso agradecimento a todos os docentes, 
funcionários e alunos que tão bem representaram a Egas 
Moniz. Até para o ano! 

Saber mais

No dia 9 de abril de 2019, decorreu o Workshop “Novos 
produtos do tabaco - Mitos e Factos”, no Auditório 9. Foi mais 
uma iniciativa do SmokeFree Egas, numa ação para cessação 
tabágica.

Saber mais

Decorreu mais uma edição do dia Aberto Egas Moniz. Esta 
iniciativa contou com toda a Egas Moniz e foi com a maior 
alegria e vontade que a Egas Moniz recebeu futuros 
candidatos à nossa instituição.

Saber mais

Já podem ver algumas imagens do Tour a Almada realizada 
pela E.G.A.S. Foi uma viagem fantástica ao coração da nossa 
cidade!

Saber mais
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Este foi um mês repleto de atividades da In’Spiritus Tuna, em 
que estiveram em Guimarães, no XII Serenatas ao Berço - 
Festival de Tunas Femininas, no dia 7 de abril de 2019.

Saber mais
�

No passado dia 14 de março de 2019, a Egas Moniz assinou 
um protocolo de colaboração com os Bombeiros Voluntários da 
Trafaria. Receberemos todos os bombeiros voluntários e 
respetivos familiares para as consultas de medicina dentária e 
fisioterapia.

Saber mais�

https://www.facebook.com/InSpiritusTuna/photos/a.763072073715415/2178338405522101/?type=3&theater
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/institucional/protocolos-de-coopera%C3%A7%C3%A3o/protocolo-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-entre-a-egas-moniz-e-a-associa%C3%A7%C3%A3o-humanit%C3%A1ria-de-bombeiros-volunt%C3%A1rios-da-trafaria.aspx
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/not%C3%ADcias/mostra-de-almada-2019.aspx
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1939988199444343/1939986462777850/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/a.248212348621945/1931669493609547/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egasmoniz.edu.pt/photos/pcb.1945607338882429/1945606638882499/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egaserasmus/photos/ms.c.eJw9z8kNRDEIA9CORuyQ~;hsbfRzn~_GTWcM~_ULBkx1fjFdahnRNOJPK~;L19LPqBdakR~_6Yaeno6Zrrtu~_XM5zwbynG2b~;yO6zZ995~_ZybK~_dNw0WfnTd6fWLdzE~;C~;PfUzud~;KoL8ef~_VOrRtvQc9yO1a0V~_vH~;eUMsf~_zOfvfp~;7j5rBrDf8r06jP~;IP~_Vpf5Q~-~-.bps.a.433550524135451/433550560802114/?type=3&theater


 

Saber mais

https://ciiemcongress.com/#tg-schedule
https://ciiemcongress.com/#tg-schedule


 

Saber mais

https://ciiemcongress.com/wp-content/uploads/2019/05/PROVISIONAL-SCHEDULE_PROGRAMA-PROVIS%C3%93RIO_07_05_2019.pdf
https://ciiemcongress.com/wp-content/uploads/2019/05/PROVISIONAL-SCHEDULE_PROGRAMA-PROVIS%C3%93RIO_07_05_2019.pdf


  Saber mais

https://ciiemcongress.com/wp-content/uploads/2019/05/PROVISIONAL-SCHEDULE_PROGRAMA-PROVIS%C3%93RIO_07_05_2019.pdf
https://ciiemcongress.com/wp-content/uploads/2019/05/PROVISIONAL-SCHEDULE_PROGRAMA-PROVIS%C3%93RIO_07_05_2019.pdf
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Saber mais

http://www.egasmoniz.com.pt/
http://www.egasmoniz.com.pt/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
https://www.linkedin.com/school/16250428/admin/updates/
https://ciiemcongress.com/wp-content/uploads/2019/05/PROVISIONAL-SCHEDULE_PROGRAMA-PROVIS%C3%93RIO_07_05_2019.pdf
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://www.instagram.com/_egas_moniz_/
https://ciiemcongress.com/wp-content/uploads/2019/05/PROVISIONAL-SCHEDULE_PROGRAMA-PROVIS%C3%93RIO_07_05_2019.pdf

