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Nº 3 – Semana 23 

 

 

 1º Fórum Internacional do Autocuidado, que contará com a presença de David Webber, President 

of the International Self Care Foundation. O evento terá lugar na Escola Superior de Enfermagem 

do Porto, nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2016. Para mais informação consulte o link 

http://www.esenf.pt/pt/i-d/eventos/autocuidado/ 

 

 O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra realizará as Jornadas de Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho, no dia 8 de junho de 2016, pelas 14:00, no Auditório do ISEC. 

Link de inscrição: AQUI 

 

 “Princípios Fundamentais e Sistemas de Governo”, a decorrer na Sala do Senado da Assembleia 

da República no próximo dia 07-06-2016 pelas 18:00 horas. Mais informações em 

www.parlamento.pt 

 

 Workshop "Voz e Disfonia Pediátrica: Conhecer, Avaliar e Intervir", com o formador Dr. David 

Guerreiro, a realizar no dia 10 de setembro de 2016 (sábado) das 9h às 18h no Centro Infantil de 

Terapias e Educação (Feijó, Almada). 

PREÇO ESPECIAL: 

• 60€ (para inscrições até 31.07.2016) 

• Após 31.07.2016 = 75€ 

15% de desconto para estudantes de terapia da fala. 

Inscrições através do seguinte link: http://bit.ly/workshopvozpediatrica1ed 

 

 Seminário de Investigação, a decorrer no dia 09-06-2016 na ESEP (auditório da ESEP – Polo S. 

João), organizado pelo Grupo de Enfermagem do CINTESIS. 

O programa final do evento está disponível na página da ESEP: http://www.esenf.pt/pt/i-

d/eventos/cintesis-esep/ 

A Inscrição é gratuita, mas obrigatória, e deverá ser feita no seguinte link http://www.esenf.pt/pt/i-

d/eventos/cintesis-esep/. No espaço do evento deverá colocar: Seminário – Investigação, 

inovação & desenvolvimento em Enfermagem. 

Qualquer dúvida pode ser esclarecida através dos contactos formais da ESEP ou através do 

email carlossequeira@esenf.pt 

 

http://www.esenf.pt/pt/i-d/eventos/autocuidado/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ypIJdFDe9lp1_VJEJzv-OCncI9Y6XCPAQqbfBfHVsrA/viewform?ntd=1&ths=true&edit_requested=true
http://www.parlamento.pt/
http://bit.ly/workshopvozpediatrica1ed
http://www.esenf.pt/pt/i-d/eventos/cintesis-esep/
http://www.esenf.pt/pt/i-d/eventos/cintesis-esep/
http://www.esenf.pt/pt/i-d/eventos/cintesis-esep/
http://www.esenf.pt/pt/i-d/eventos/cintesis-esep/
mailto:carlossequeira@esenf.pt
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 Abertura de concurso de candidaturas ao Programa Interuniversitário de Doutoramento em 

História (PiudHist), onde serão concedidas quatro bolsas de doutoramento. 

Mais informações no site institucional (http://piudhist.ics.ul.pt/pt/). Podem ainda ser obtidos 

esclarecimentos através do mail secretario.piudh@ics.ul.pt. 

 

 The Graduation Program in Physiotherapy (PPGFt/UDESC/CEFID) announces the publication of 

its public notice for the selection of the Master's Degree in Physiotherapy. 

Public Notice and Information: http://cefid.udesc.br/?id=85 

Doubts regarding the public notice can be answered on this e-mail: 

mestradofisioterapia.cefid@udesc.br 

Note: We remember you that the education is completely free, and after being approved and 

classified by our selection process, the new graduate student can apply for one of the scholarships 

that our program provides. (Approximately 400 U.S dollars per month). 

 

 Solicita-se colaboração no preenchimento de um questionário, desenvolvido no âmbito de uma 

tese de doutoramento em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento, da Universidade Aberta. 

Este projeto visa estudar as práticas promotoras do Desenvolvimento Sustentável 

implementadas nas Instituições de Ensino Superior Portuguesas. 

O questionário demora cerca de 10 minutos a ser preenchido e inclui, essencialmente, questões 

fechadas. Os dados obtidos não serão facultados a qualquer entidade terceira nem utilizados 

para outros fins que não os já explicitados. Os resultados deste projeto poderão também ser 

consultados pelos interessados, sem restrições, após a sua conclusão. 

Para participar, até ao dia 15 de junho, utilize o endereço abaixo: 

http://ued2.ipleiria.pt/inqueritos/index.php/survey/index/sid/994637/token/k8fzn6xp5mm5eg2/lan

g/pt 

Se tiver alguma dúvida sobre o preenchimento do questionário ou sobre o projeto poderá 

contactar anamartaafsantos@gmail.com ou 965 183 886. Os orientadores da tese de 

doutoramento, Professor Doutor Ulisses Azeiteiro da Universidade Aberta 

(ulisses.azeiteiro@uab.pt) e Professora Doutora Susana Leal do Instituto Politécnico de 

Santarém (susana.leal@esg.ipsantarem.pt) estão igualmente disponíveis para prestar 

esclarecimentos sobre o estudo. 

 

 Solicita-se colaboração na resposta a uma sondagem da comunidade Universia/Trabalhando a 

nível global. Trata-se de uma breve sondagem com 4 ou 5 questões que demora apenas alguns 

segundos a responder. Esta sondagem vai ficar ativa apenas até à próxima semana, sendo 

posteriormente divulgada a infografia com os resultados globais e de Portugal. 

http://www1.trabajando.cl/opinion.cfm?aniid=1589 

 

http://piudhist.ics.ul.pt/pt/
http://secretario.piudh@ics.ul.pt
http://cefid.udesc.br/?id=85
mailto:mestradofisioterapia.cefid@udesc.br
http://ued2.ipleiria.pt/inqueritos/index.php/survey/index/sid/994637/token/k8fzn6xp5mm5eg2/lang/pt
http://ued2.ipleiria.pt/inqueritos/index.php/survey/index/sid/994637/token/k8fzn6xp5mm5eg2/lang/pt
mailto:anamartaafsantos@gmail.com
mailto:ulisses.azeiteiro@uab.pt
mailto:susana.leal@esg.ipsantarem.pt
http://www1.trabajando.cl/opinion.cfm?aniid=1589
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 Programa de Pós-graduação em Estudos do Sudeste Europeu, a decorrer na Universidade de Atenas, 

Grécia, dirigido a graduados em ciências sociais e humanas, visa proporcionar um conhecimento 

aprofundado das principais questões históricas, sociais, políticas, económicas e culturais dos países 

do sudeste europeu. Tem a duração de um ano, e é lecionado inteiramente em língua inglesa. O prazo 

de candidaturas termina no próximo dia 17 de junho de 2016. Para informação adicional: 

http://www.see.pspa.uoa.gr/ 

 

 "G!O Romaria Cultural", a decorrer nos dias 29, 30 e 31 Julho, na cidade de Gouveia. Este é um 

evento cultural de cariz comunitário desenvolvido na cidade de Gouveia pela “GO Romaria - 

Associação Cultural Gouveense”, associação cultural sem fins lucrativos. Todos os interessados 

em participar no concurso deverão faze-lo entre os dias 1 de Junho e 8 de Julho de 2016. Os 

concorrentes podem candidatar-se, gratuitamente, ao prémio com um número máximo de 5 

ilustrações. 

As candidaturas são formalizadas através do envio para o e-mail 

goromariacultural@gmail.com dos seguintes elementos: 

- Curriculum vitae ou portfólio do ilustrador. 

- Os trabalhos devem fazer-se acompanhar de uma memória descritiva. 

- Cada trabalho deverá ter uma resolução máxima de 300dpi e não ultrapassar os 10Mb. 

- Aceitam-se entregas via WeTransfer. 

 

 Concurso da “Genial Awards” para alunos universitários, tem o objetivo de pôr em evidência o 

importante papel das novas tecnologias na educação e na comunicação. Sobretudo, queremos 

mostrar a capacidade das TIC para potenciar a comunicação visual e a criatividade no 

desenvolvimento de conteúdos educativos. Para isso, vamos premiar aqueles estudantes que 

façam as melhores apresentações de Projetos do Final de Licenciatura ou Projetos do Final de 

Mestrado, realizados através da plataforma Genial.ly. Existem diferentes prémios, mas o melhor 

será uma viagem pela Europa em InteRail. 

Para ver  informação mais detalhada podem ver esta apresentação (realizada com Genially) 

ou na web: www.genial awards/university. Para qualquer esclarecimento, contatar através do 

email david@genial.ly. 

 

 A pedido da Cáritas Portugal, divulgamos o apadrinhamento de umas férias felizes, no valor de 

30€/criança, que ajudam a proporcionar dez dias de férias a uma criança ou adolescente 

proveniente de uma família carenciada (as crianças e adolescentes beneficiados por esta 

campanha são sinalizadas pelos técnicos da Cáritas de Leiria ou pelos grupos sócio-caritativos). 

Poderá fazer transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0394 0001 3576 13006. Depois 

envie o comprovativo de transferência, através do site www.coloniacaritas.org/ferias-felizes, 

preenchendo o formulário. Receberá a confirmação e um recibo para efeitos de benefícios fiscais. 

http://www.see.pspa.uoa.gr/
mailto:%20goromariacultural@gmail.com
mailto:%20goromariacultural@gmail.com
http://www.genial.ly/View/Index/5739e1df32d08c39f09a19a7
https://www.genial.ly/home/event
mailto:david@genial.ly
http://www.coloniacaritas.org/ferias-felizes
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Para mais informações, clique aqui. 

  

 Acordo Específico entre o IPL e a Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto 

 

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

