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 Encontram-se abertas as inscrições para o Programa de Atividade Física para Estudantes do 

IPLeiria - PAFE. As sessões decorrem na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 

(ESECS), dinamizadas por profissionais da área e com preços controlados. 

Mais informações: pafe@ipleiria.pt ou desporto@ipleiria.pt. 

 

 14 e 15 de outubro de 2016: Fórum Movimento Fisio – Encontro com o Futuro, Conversas 

com o Amanhã, promovido pela Associação +ESTeSL, em parceria com a Escola Superior 

de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL-IPL), terá lugar no Auditório da ESTeSL/ESEL. 

Mais informações: forummovimentofisio.pt.vu/  

 

 Até 31 de outubro de 2016: Concursos Fulbright para a atribuição de Bolsas a professores 

e investigadores portugueses que pretendam lecionar e/ou realizar trabalhos de investigação 

em universidades ou centros de investigação nos EUA, no ano letivo de 2017/2018. Mais 

informações:  

http://www.fulbright.pt/articles/category/bolsas-para-professores-e-investigadores-

doutorados  

 

 3 a 9 de novembro de 2016: 1º Encontro do Instituto Português de Psicoterapia Corporal, 

em Coimbra e Lisboa. A conferência destina-se ao público em geral e é de carácter gratuito.  

Mais informações sobre o programa e preços do workshop e da supervisão podem ser 

consultados em:  http://ippc.pt/ricardorego/index.php#pc 

 

 9 a 12 de novembro de 2016: II Congresso Internacional "Educação, Ambiente e 

Desenvolvimento" (II CIEAD), organização conjunta da Oikos da Região de Leiria e da 

ESECS-IPLeiria. Mais informações em: http://ambiente.ipleiria.pt/  

 

 Até 1 de dezembro de 2016: candidaturas às bolsas Fulbright-Schuman. Estas destinam-

se ao financiamento de projetos de investigação, no âmbito de programas pré ou pós 

doutorais, ou de lecionação, nas áreas das relações bilaterais UE-EUA, políticas da UE ou 

das instituições europeias.  

Mais informações: http://www.fulbrightschuman.eu/alumni/examples-of-previous-fulbright-

schuman-grantees/  

 

 8 a 10 de dezembro de 2016: Simpósio Internacional “Research and Education in na 

Innovation Era”, a ter lugar na Aurel Vlaicu University of Arad, Roménia. 

Mais informações: http://www.uav.ro/en/conferences/isreie-2016  

 

 Formação e-learning gratuita PORDATA, projeto da Fundação Francisco Manuel dos 

Santos (FFMS). Mais informações e inscrições: www.pordata.pt/Academia/Formacao+Online  

 

 Ajude a UNICEF a salvar crianças desenraizadas e deslocadas pelo Boko Haram. Os 

donativos (no montante que desejar) podem ser feitos através de Multibanco para entidade: 

20459 | referência: 918790600 
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Para mais informações, clique aqui. 

 

 Protocolo de Cooperação entre o Instituto Politécnico de Leiria/ESSLei e a Esferasaúde – 

Fisimassagem – Clínica Fisiátrica de Braga, Lda. 

http://www.ipleiria.pt/protocolos/

