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INSCRIÇÕES
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SABER MAIS

O QUE ACONTECEU

ACADÉMICOS E CIENTÍFICOS
A Egas Moniz celebrou o Dia Internacional do Ambiente, no
dia 5 de junho de 2019, com iniciativas digitais de
sensibilização.
Saber mais
De 3 a 5 de junho, decorreu o 4º Congresso Internacional
do CiiEM, que contou com referências nacionais e
internacionais nas mais variadas especialidades.
Saber mais
Decorreu um curso intensivo de 2 horas, sobre "Técnicas
de apresentação com impacto" leccionado pela Prof.
Doutora Eugénia Raimundo. Visou desenvolver as
competências comunicacionais, reforçando uma imagem
de confiança e competência.
Saber mais
No dia 30 de maio, foi leccionado um curso de "Gestão de
Stress" com a Prof. Doutora Ana Catarina Barge Ramos.
para motivar os alunos a adquirir e treinarem estratégias de
autorregulação de gestão de stress.
Saber mais
No dia 29 de maio os estudantes da Licenciatura em
Enfermagem da ESSEM, juntamente com outros
operacionais, participaram em 2 cenários de emergência.
Um cenário de colapso de estrutura e um outro de acidente
ferroviário, na base de que é preferível prevenir do que
remediar.
Saber mais
A Egas Moniz recebeu a 53ª Reunião Científica da
Sociedade Anatómica Portuguesa / 6ª Reunião Científica da
Associação Anatómica no dia 25 de maio de 2019. A
Comissão Organizadora foi presidida pela Prof.ª Doutora
Maria Alzira Cavacas.
Saber mais
Decorreu um novo módulo da Pós-Graduação baseada na
técnica Invisalign, que contou com a Prof.ª Doutora Susana
Palma.
Saber mais
Já está disponível a NutriEgas de Maio e o Verão já
chegou. Não percam!
Saber mais
A Biblioteca promoveu, no dia 28 de maio de 2019, mais
uma sessão de formação sobre Como evitar o Plágio, uma
temática essencial para toda a comunidade académica,
sobretudo no momento da elaboração de trabalhos.
Saber mais

No dia 28 de maio, a Dra. Susana Palma Carlos palestrou
na V Reunião Clínica de Ciências Farmacêuticas, com o
tema"Rinite Alérgica”.
Saber mais
No dia 25 de maio, celebrou-se o último dia da PósGraduação em Parasitologia e Micologia Clínico
Laboratorial.
Saber mais

No dia 23 de maio, elementos do Núcleo de Investigação
Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de
Setúbal, leccionaram uma aula sobre investigação criminal
em acidentes de viação, na UC Investigação e Gestão da
Cena de Crime.
Saber mais
O X Encontro – Os Desafios da Psicologia Forense e
Criminal: Estágios e Projetos de Investigação realizou-se
no dia 23 de maio de 2019, pelas 09h00 no Auditório
Professor Doutor Martins dos Santos, na Egas Moniz, CRL.
Saber mais
Dia 21 de maio de 2019, pelas 17 horas no auditório 4,
decorreu a 4ª Reunião Clínica com o tema “Avaliação
Nutricional em doentes com SIDA: utilidade de ângulo de
fase”, com a Prof.ª Doutora Luísa Silva.

Na LI Plataforma Nacional da Erasmus Student Network
Portugal, a candidatura da nossa Associação E.G.A.S. –
Erasmus Great Association for Students, a Erasmus
Student Network Almada foi aprovada no dia 19 de Maio
de 2019, pelas Secções da ESN Portugal.
Saber mais
Parabéns à Lia, Inês e Sofia, das Ciências da Nutrição da
Egas Moniz por terem sido galardoadas pelo seu póster no
XVIII Congresso de Nutrição e Alimentação.
Saber mais
No dia 18 de maio, teve lugar a Cerimónia de Proclamação
de Licenciados e Mestres do Instituto Universitário Egas
Moniz, com as respectivas Entrega das Cartas de Curso!
Saber mais
Nos dias 10, 11 e 18 de maio, teve lugar o Curso Básico de
Cuidados Paliativos para profissionais de ações paliativas
no acompanhamento dos doentes com doença crónica,
avançada e progressiva e dos seus familiares.
Saber mais

No dia 10 de maio realizou-se a Reunião Geral de Núcleos
Académicos da RACS e a Egas Moniz marcou a sua
presença nos diversos núcleos académicos.
Saber mais
De 9 a 11 de maio, participámos na 1ª Edição do “Almada
Saudável”, feira promovida pela Câmara Municipal de
Almada. Esta foi uma oportunidade para dar conhecer os
serviços das Clínicas Egas Moniz!
Saber mais
No passado dia 8 de maio, entre as 09H00 às 11H000, a
Biblioteca da Egas Moniz promoveu mais um workshop
sobre o recurso Mendeley – Nível inicial.
Saber mais
A Reunião de Primavera da Associação Portuguesa para o
Estudo Clínico da SIDA (APECS) decorreu no passado dia 4
de maio, em Viseu. Esteve presente a Prof.ª Doutora
Perpétua Gomes do MICF do IUEM.
Saber mais
No dia 4 de Maio foi realizado o Curso de Neurofisioterapia
na Egas Moniz Cooperativa de Ensino Superior.
Saber mais

O VII Congresso de Ciências Forenses e Criminais decorreu
nos dias 3 e 4 de maio.
Saber mais

No dia 2 de maio, a Egas Moniz recebeu uma das maiores
referências mundiais da Cirugia Maxilo-Facial e Periodontal,
o Doutor Matteo Chiapasco, com o tema "How to optimize
the rehabilitation of the atrophic jaws with implant-supported
prostheses: present solutions and new trends”.
Saber mais

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CIIEM)
No dia 23 de maio, o Centro de Investigação
Interdisciplinar Egas Moniz, recebeu uma equipa de
avaliadores internacionais, em representação da
Fundação para A Ciência e Tecnologia, no âmbito da
avaliação de Centros de Investigação de Portugal.

CULTURA E DESPORTO
O “nosso” João Mimoso, tornou-se campeão na Taça
de Portugal 2019 em Luta Olímpica, na categoria de
97kg em estilos Greco Romana e Livre. Foram 4
combates e 4 vitórias! Brilhante!
Saber mais

A nossa in’Spiritus Tuna esteve presente no Marias
2019 - XVIII Festival de Tunas Femininas da FCT NOVA
e venceu os prémios de Melhor Pandeireta , Melhor
Serenata e Melhor Tuna.
Saber mais

A nossa Tintuna participou no XXIV FIT Bocage. É com
alegria que venceram os prémios de melhor serenata,
instrumental e solista, e ainda o prémio “Tuna mais
charroca”!
Saber mais
Este foi mais um mês muito dinâmico da nossa
in’Spiritus Tuna, que no Parque Multiusos de Vale
Figueira para animou a manhã de 200 jovens na Festa
da Criança!
Saber mais
No passado dia 12 de Maio, o CAEM esteve presente
em mais uma Missa da Benção das Pastas!! Parabéns
a todos os finalistas 🎉 !
Saber mais

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE
No passado dia 1 de junho de 2019, a Egas Moniz esteve
presente na VII edição da feira da Saúde de Alhos Vedros. A
Egas Moniz agradece a todos os docentes, funcionários e
estudantes o forte empenho nesta iniciativa.
Saber mais

No Dia Mundial Sem Tabaco (31 de Maio de 2019) a Egas
Moniz reforça a iniciativa do Smoke Free Egas e incentiva a
marcação de consultas para ajuda na cessação tabágica.
Saber mais

No âmbito da responsabilidade social da Egas Moniz
desenvolveu-se uma ação de voluntariado junto das
crianças da Associação Padre Amadeu Pinto. Teve como
objetivos a educação em saúde oral, diagnóstico precoce e
intervenção para tratamento avançado da cárie dentária.
Saber mais
Decorreu, no passado dia 8 maio, uma sessão de
apresentação sobre “Trabalhar na Alemanha” aos alunos de
todos os anos da Licenciatura em Fisioterapia.
Saber mais

De 10 a 14 de maio, teve lugar a Semana Académica Egas
Moniz. Num evento com o selo Cidade FM, com a presença
Fernando Daniel, Piruka, Supa Squad, Van Breda, as nossa
Tunas, e muito mais.
Saber mais

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO
A Egas Moniz e a Universidade de São Paulo - Faculdade
de Odontologia de Ribeirão Preto, no Brasil, assinaram no
passado dia 25 de Abril um protoloco de Cooperação entre
instituições.
Saber mais
A Egas Moniz Higher Education School (EMHES),
estabeleceu, recentemente, um Protocolo de Cooperação
com o Banco Santander, que permite a atribuição de bolsas
de mobilidade aos nossos estudantes.
Saber mais

A Egas Moniz tornou-se parceiro da SHAFE, Joint
Statement on Smart Healthy Age-Friendly Environments
presented to the European Commission.
Saber mais

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

