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O QUE ACONTECEU

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
A Licenciatura em Psicologia do IUEM esteve representado
por uma equipa liderada pela Prof.ª Doutora Íris Almeida,
na Annual Conference of the European Association of
Psychology and Law 2019 que decorreu em Santiago de
Compostela (Espanha).
Saber mais
É com grande satisfação que a Egas Moniz, através da sua
consulta de Medicina Dentária Desportiva (MDD),
articulada com os projetos de Investigação sobre a Doença
de Parkinson, formaliza o apoio a Joaquim Pimenta na
preparação para a sua grande aventura.
Saber mais
A Egas Moniz esteve representada, através do docentes do
Curso de Psicologia, na Annual Conference of the
European Association of Psychology and Law 2019.
Saber mais

D e c o r re u o 3 º m ó d u l o d a P ó s - G r a d u a ç ã o e m
Periodontologia Clínica Internacional da Egas Moniz.
Saber mais

A Prof.ª Doutora Gabriela Almeida esteve presente na
palestra da HiSeedTech sobre "Nitrogen Sensing Solutions,
a smart multiparametric sensor for water analysis in
aquaculture that measures ammonium, nitrite and nitrate
levels".
Saber mais
O International Certification in Advanced Aesthetic
Restorative Dentistry da Egas Moniz decorreu pela primeira
vez, recebendo colegas malaios e com a ilustre presença
de Marco Gresnigt (Groningen University). Este programa é
o corolário da colaboração entre a Malaysian Association
of Esthetic Dentistry e a Egas Moniz
Saber mais
No dia 12 de julho, o Curso de Licenciatura em
Enfermagem celebrou a conclusão com sucesso dos
futuros Enfermeiros formados pela Egas Moniz. Felicidades
e todo o sucesso para vocês Alumni Egas Moniz!
Saber mais

No dia 1 de julho, ocorreu o Seminário intitulado "StartUP
Research”. O mesmo será proferido pelo Doutor Miguel
Santos (Coordenador de StartUP Research, ITQB-NOVA).
Saber mais

As candidaturas às Bolsas Ibero-Americanas Estudantes de
Licenciatura e Mestrado Santander Universidades
encerraram dia 10 de julho. Boa sorte a todos os candidatos
Egas Moniz!
Saber mais
Decorreu, pela primeira vez, o Clinical Nutrition Summer
Camp, no dia 10 de julho de 2019. Foi um dia intensivo de
prática clínica tutorada pela Prof.ª Doutora Renata
Ramalho.
Saber mais
No dia 9 de julho, teve lugar o evento "Conversas Informais
em Nutrição”. Este foi um momento de debate sobre a
empregabilidade em Ciências da Nutrição e as diversas
facetas e oportunidades desta Profissão.
Saber mais
Parlamento vota criação de Ordens dos Fisioterapeutas. A
comissão parlamentar de Trabalho aprovou, na
especialidade, a criação das desta nova ordem profissional
que tanto significa para a Egas Moniz.
Saber mais
No dia 4 de julho, teve lugar a última Reunião Clínica
"Medicina Dentária Desportiva, Nutrição e Saúde Oral", no
Auditório Professor Doutor José Martins dos Santos.
Esteve presente a equipa da Medicina Dentária Desportiva:
Mestre André Júdice, Prof.ª Doutora Filipa Vicente e Prof.ª
Doutora Catarina Godinho.
Saber mais
Decorreu no dia 4 de julho a apresentação do G.E.N.A.
consult. Esta iniciativa visou promover a criação de
oportunidade de Emprego em Ciências da Nutrição pela
Prof.ª Doutora Paula Pereira e restante equipa.
Saber mais

No dia 2 de julho, a NutriHorta celebrou o seu primeiro
aniversário, sendo plantada uma árvore na presença da
Direção da Egas Moniz.
Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)
A Egas Moniz esteve presente no Encontro com a
Ciência e Tecnologia em Portugal 2019, que teve lugar
no Centro de Congressos de Lisboa de 8 a 10 de julho.
Saber mais

CULTURA E DESPORTO
No passado dia 6 de julho, a TinTuna esteve presente no
casamento de dois ex-alunos da Egas Moniz. As maiores
felicidades para os noivos!
Saber mais
A nossa in’Spiritus Tuna
esteve presente na FCT
NOVA a mostrar um pouco da sua música e espírito
académico aos alunos do 8º ao 12º ano que participaram
na 1.ª edição da Escola de Verão NOVA STEAM
Academy!
Saber mais

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

