
 
 
 
 

 

  Página 1 de 2 

Eventos Externos & Protocolos 
ESSLei – IPLeiria 

 

Nº 10 – Semana 30 

 

   

 

 Sara Faria, aluna do Mestrado em Marketing no Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração da Universidade de Aveiro, solicita colaboração para preenchimento do 

questionário que visa estudar "A Influência da Comunicação de Uma Marca em Inglês 

na Perceção do Consumidor Português". 

Poderá aceder ao mesmo através do link: http://questionarios.ua.pt/index.php/673548/lang-pt 

 

 Born from Knowledge: Ideas Web Summit - Candidaturas até 31 de julho. 

Destinado a estudantes de mestrado/doutoramento, ou investigadores doutorados a realizar 

um pós-doutoramento, em Portugal. As melhores ideias de negócio serão premiadas com a 

oferta de entradas para o Web Summit 2016, o maior evento de empreendedorismo, 

tecnologia e inovação da Europa, e com a participação num programa de imersão promovido 

pela Agência Nacional de Inovação (ANI). 

Mais informações: http://www.bornfromknowledge.pt/#!blank-1/cee5  

 

 A Associação IUNA em colaboração com o Observatório de Cidadania e Intervenção Social 

(OCIS) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra, encontram-se a realizar um inquérito aos estudantes do Ensino Superior sobre a 

Prática Desportiva e a Educação Não-Formal no Ensino Superior, inserido no âmbito do 

Projeto Rede de Facilitadores de Inclusão pelo Desporto - FIT2FIT  (Erasmus+). 

Para preenchimento do inquérito: 

https://docs.google.com/forms/d/1bT6IfZzYkxNtsQsIgHhEZRkxDHBe9NIDfxZnmKKxJdw/vie

wform 

 

 Eunice Casanova, co-fundadora da ONGD ‘ZOOM Talentos’, desenvolveu um questionário, 

anónimo, com o objetivo de identificar as expectativas e receios, dos atuais estudantes do 

ensino superior, face à carreira e futuro profissional. 

Para preenchimento do questionário: http://bit.ly/quemvousernofuturo 

 

 Pós-graduação em Gestão de Cuidados da Saúde (30ECTS), Universidade Fernando 

Pessoa. Candidaturas abertas até dia 31 de julho. 

Para mais informações: ingresso@ufp.edu.pt  ou  www.ufp.pt  

 

 A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul está a organizar o 12º Curso 

do “Tratamento Físico do Edema / Fisioterapia em Oncologia” (70h) método LEDUC, 

certificado pela École de Drainage Lymphatique Bruxelles, destinado a Fisioterapeutas. 

Candidaturas até 1 de Novembro de 2016. 

Para mais informações: Ana Paula Faria | e-mail: ana.faria@ligacontracancro.pt 

 

 O Centro Hospitalar de São Francisco tem um Novo Centro de Desenvolvimento liderado 

pelo do Dr. Nuno Lobo Antunes, que vai ter ao seu dispor uma equipa multidisciplinar 

especialista na área do desenvolvimento infantil. 

Para mais informações, contactar: 244 819 300 ou 244 819 347 ou pediatria@chsf.pt 
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 17 a 19 de novembro de 2016 - Curso Intensivo de Competências de Comunicação (30h 

presenciais): organizado pelo Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde / 

Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho. 

Para mais informações: www.ecsaude.uminho.pt/pt/pos-graduacao/cursos/comunicacao 

 

 O Parque Tecnológico de Óbidos lança concurso de ideias inovadoras nas áreas das 

Tecnologias da Informação e Comunicação ou Design.  

Regulamento disponível em www.pt-obidos.com 

Mais informações: ana.lima@cm-obidos.pt 

 

 6 de setembro de 2016, das 10h às 12h: Seminário de Investigação do Grupo de 

Investigação em Ambiente e Saúde (GIAS). A ter lugar no anfiteatro da ESTeSL, contará 

com a presença de duas cientistas da Universidade de Cincinnati (EUA). 

Inscrições: https://www.estesl.ipl.pt/forms/inscricao-no-seminario-de-investigacao-do-gias 

Para mais informações: 

https://www.estesl.ipl.pt/sites/default/files/ficheiros/imagens/cartaz.pdf 

 

 1 a 3 de setembro de 2016 - 44th Annual Conference of the European Group for the 

Study of Deviance and Social Control, na Universidade do Minho. 

Inscrições: lsaavedra@psi.uminho.pt, europeangroupcoordinator@gmail.com 

Mais informações: www.europeangroup.org/?q=node/99, 

www.psi.uminho.pt/Default.aspx?tabid=11&pageid=154&lang=pt-PT 

 

 

Para mais informações, clique aqui. 

 

 Protocolo de Cooperação entre o IPL e a Escola de Condução LeiriDrive 

 Protocolo de Colaboração entre a Ordem dos Nutricionistas e o IPL 

 Protocolo entre o IPL e Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture 

 Protocolo de Cooperação entre o IPL e a Associação de Jovens Empresários Portugal-

China 
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