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Até 3 JUN
2º Festival de Cinema
  Ciclo de Cinema integrado no
2º Festival de Cinema da Covi-
lhã, no anfiteatro I da UBI.

Até 7 JUN
CAPA ´05 – Mostra
de trabalhos de Design
  Até ao próximo dia 7 de Junho
de 2005, o Departamento de
Comunicação e Artes e o Depar-
tamento de Ciência e Tecnolo-
gia Têxteis organizam o evento
CAPA ´05, um projecto que re-
sulta da colaboração multidis-
ciplinar e transversal de fina-
listas com competências em
Design Multimédia e Design
Têxtil e do Vestuário e Comu-
nicação.
  Do programa fazem parte uma
exposição de trabalhos de de-
sign no Museu de Lanifícios
(Real Fábrica Veiga), confe-
rências com profissionais de
Comunicação, Publicidade,
Design Multimédia, Design
Têxtil e do Vestuário,  no an-
fiteatro da Parada e um  Desfile
de Moda com colecções dos
finalistas do curso de Design
Têxtil e de Vestuário com
produção audiovisual dos
finalistas de Design Multi-
média. Mais informações no
site: www.ubi.pt/capa

Até 7 JUN
Jornadas sobre
Biblioteconomia
e  Arquivística
  A iniciativa é organizada pelos
alunos da Pós-Graduação em
Ciências Documentais e terá
lugar no anfiteatro da Biblio-
teca Central da UBI.

8 > 9 JUN
I Jornadas em Psicologia
  As  I Jornadas em Psicologia da
UBI: Realidades, fronteiras e
desafios terão lugar no anfitea-
tro das Sessões Solenes da UBI
(Pólo Central), nos dias 8 e 9 de
Junho. Tendo como destina-
tários principais os estudantes
da UBI, mas também abertas a
toda a comunidade interessada
em participar, estas Jornadas
reunirão especialistas de
diversas Universidades (Lis-
boa, Minho, Coimbra, Trás-os-
Montes-e-Alto-Douro, entre
outras), bem como profissio-
nais com projectos em curso no
domínio da Psicologia, apos-
tando-se aqui no carácter ino-
vador de tais trabalhos.
  Para mais informações con-
sultar o site: www.ubi.pt/
JornadasPsiUBI/ ou contactar
a Comissão Organizadora
através do e-mail:psiubi@por
tugalmail .pt

9 > 16 JUN
Ciclo de Conferências sobre
Pirataria Informática e

Cinematográfica
  Este ciclo pretende debater
questões sobre o presente e fu-
turo da Pirataria informática e
conta com especialistas da área.
A iniciativa realiza-se no Cam-
pus da Universidade Lusófona.
Mais informações em: http://
boletim.ulusofna.pt/detallhe.
asp?idNoticia=81

20 > 23 JUN
Oceans’05 Europe Conference
Brest, Bretanha (França)
  Contactos: Prof. René Garello
GET - ENST Bretagne CNRS FRE
2658 TAMCIC - Equipe TIME Dept
Image et Traitement de l’Infor-
mation  Technopôle BrestIroise - CS
83818 | 29238 BREST Cedex -
FRANCE
Tel : +33 (0) 229 00 13 71
Fax : +33 (0) 229 00 10 98
Mais informações no site: www.
oceans05europe.org/

27 > 30 JUN
14th International Scien-
tific Congress CNIC 2005
  40 Years at the Service of Science
and Technology. Tem lugar em
Havana, Cuba. Mais informações:
Secretary of the Organizing Com-
mittee: Dr. Pavel Diaz Gonzalez de
Mendoza
pavel.diaz@cnic.edu.cu
Telf. (537)208-2553
Fax. (537)208-0407
Ou no site:
w w w . l o s e v e n t o s . c u / s e m i n a
riocnic2005

Até 30 JUN
Exposição “Elementos
 estruturais e compositivos
da arquitectura”
  Esta mostra reúne uma co-
lecção de ferros fundidos que
fazem parte do espólio doado por
Madeira Luís à Universidade de
Aveiro e terá lugar no Campus
Universitário Santiago, Aveiro.

Até 30  JUN
Exposição “Fotógrafos da
Vida Selvagem 2005”
  Esta mostra eúne anualmente
as melhores fotografias da Vida
Selvagem seleccionadas entre
mais de 18.500 fotografias le-
vadas a concurso, provenientes
de 50 países. Uma colecção que
contém uma grande variedade
de objectos e estilos, desde re-
tratos, exposições de comporta-
mento animal ou paisagens até
imagens abstractas. Todas elas
destacam o esplendor, o drama-
tismo e a variedade de vida na
Terra. A exposição tem ligar na
Universiade de Aveiro.

4 >  10 JUL
I Congresso Virtual:
O Futuro do Ensino
das Literaturas Modernas
  Este evento  virtual terá lugar
no website: http://www.fcsh.

unl.pt/cv2005/  e permitirá a
todos os participantes (profes-
sores, estudantes de pós-gradua-
ções, mestrandos e doutorandos,
e investigadores) apresentarem
as suas comunicações em um ou
em vários dos seguintes temas:A
Formação de Professores de
Línguas, Culturas e Literaturas;
O Multiculturalismo nas Aulas
dos Cursos de Línguas; A Internet
para as Línguas Modernas;
Produção de Texto, Escrita
Criativa e Gramática; O Ensino
de Línguas Estrangeiras; O
Ensino de Estudos Culturais; O
Ensino de Literaturas Estrangei-
ras; O Processo de Bolonha e os
Cursos de Línguas Modernas.

5 > 7 JUL
Simpósio Ibero-Americano
 Betão nas Estruturas SIABE 05
  O evento organizado pelos De-
partamentos de Engenharia Civil
da Universidade de Coim-bra e da
Universidade da Beira Interior tem
lugar na Universidade de Coimbra.
Mais informações no site: www.
dec.uc.pt/siabe/

6 > 8 JUL
“First International Confer-
ence on Diffusion in Solids and
Liquids”
  Tem lugar na Universidade de
Aveiro. “A First International
Conference in Solid and Liquids”,
DSL-2005, é uma oportunidade ú-
nica para trocar informações,
apresentar resultados recentes,
bem como para ter acesso a comu-
nicações relevantes sobre pesqui-
sas de difusão em sólidos e líquidos.
  A organização está a cargo de
Andreas Oechsner, investigador
do Centre for Mechanical Technol-
ogy and Automation, Department
of Mechanical Engineering, Uni-
versity of Aveiro.  Mais informa-
ções através dos contactos: Campus
Universitário de Santiago, 3810-
193 Aveiro. Mais informações em:
http://event.ua.pt/dsl2005

7 > 8 JUL
International Conference on
Concrete for Structures INCOS
05
  O evento organizado pelos De-
partamentos de Engenharia Civil
da Universidade de Coimbra e da
UBI, realizam-se na Universida-
de de Coimbra. Mais informações
no site: www.dec.uc.pt/incos/

18 > 23 JUL
VIII Congresso da Associação
Internacional de
Lusitanistas
  Entre 18 e 23 de Julho de 2005,
terá lugar em Santiago de Com-
postela, sob a responsabilidade
do Núcleo de Professores de
Filologia Portuguesa, o VIII Con-
gresso da Associação Interna-
cional de Lusitanistas. Mais in-
formações no site: http://www.
usc.es/congressos/ailgza/

28 JUL > 1 AGO
Minho Campus Party 2005
  O evento que conta com a pre-
sença de mais 1500 pessoas que
vão estar on-line 86 horas. Com
esta iniciativa pretende-se pro-
mover a troca de experiências e
realizar todo tipo de actividades
relacionadas com os computa-
dores e comunicações. Desde jo-
gar até assistir a conferências,
competir ou simplesmente tro-
car experiências, fazer amizades
e conhecer as caras de gente
“conhecida na rede”. O evento é
promovido pela Universidade
do Minho e terá  lugar no Estádio
Municipal de Braga. Mais
informações no site:  http://
www.minhocampus party.net

1 AGO > 2 SET
Erasmus Intensive Courses -
EILC
  O Gabinete de Programas e
Relações Internacionais da UBI
está a efectuar uma nova can-
didatura aos cursos intensivos de
língua Erasmus para prepa-
ração de estudantes Erasmus que
venham estudar em Portugal
durante o ano lectivo 2005/
2006. O curso terá dois níveis,
inicial e intermédio. Mais infor-
mações devem ser solicitadas
através do e-mail:
socrates@fenix2.ubi.pt

30 AGO > 1 SET
4º Congresso Luso-Moçam-
bicano de Engenharia.
  Envio de resumos até ao próximo
dia 21 de Janeiro.
Mais informações no site:
http://paginas.fe.up.pt/clme/
2005/index.htm

15 > 16 SET
Internacional Workshop
«Spaceflight Dynamics and
Control»
Irá realizar-se nos dias 15 e 16 de
Setembro o Internacional Work-
shop «Spaceflight Dynamics and
Control» no Anfiteatro 8.1 da
UBI.

19 > 20 SET
“Aplicação em Portugal e na
União Europeia da Direc-tivas
Incidentes no Ciclo Urbano da
Água”
    Seminário organizado pelo De-
partamento de  Engenharia Ci-vil
e Arquitectura, decorre no anfi-
teatro 8.1 da UBI a partir das 9 horas.

19 > 21 SET
Seminário - «Ciclo Urbano da
Água»
  A Associação Portuguesa dos Re-
cursos Hídricos promove um Se-
minário centrado na conser-
vação da água ao nível do Ciclo
Urbano da Água, que se realiza
entre os dias 19 e 21 de Setembro
de 2005, no anfiteatro 8.1 da
UBI. O evento destina-se a res-

ponsáveis e técnicos de di-
versas especialidades de orga-
nismos da administração cen-
tral, regional e local, bem co-
mo de empresas municipais e
multimunicipais, empresas
privadas, fornecimento de
equipamentos e serviços, e ain-
da a investigadores, docentes
e estudantes do ensino superior.
  O programa integra apresen-
tações a cargo de personali-
dades especialistas na temá-
tica do mesmo, com o fim de
divulgar a conservação da
água, através das diversas me-
didas destinadas a preservar,
controlar e desenvolver os re-
cursos hídricos superficiais e
subterrâneos.

1 > 8 OUT
IMAGO 2005
   Sexta edição do Imago - Festi-
val  Internacional de Cinema e
Vídeo Jovem a ter lugar na
cidade do Fundão. Para além de
outras actividades continuam
a realizar-se as secções compe-
titivas de curtas-metragens.

14 > 15 OUT
II Encontro Nacional de
Weblogs
  Após o 1º Encontro de Weblogs,
realizado na Universidade do
Minho, é agora a vez da UBI
acolher mais uma edição da
iniciativa. Mais informações
em: http://2encontrodeweblogs.
blogspot.com/

20 > 21 OUT
IV SOPCOM
“Repensar os Media: Novos
Contextos da Comunicação e
da Informação” é o tema prin-
cipal de mais um congresso da
SOPCOM  que decorre este ano
no Campus Universitário da
Universidade de Aveiro. Mais
informações no site oficial do
evento: http://www2.ca.ua.
pt/4SOPCOM/apresenta.htm

21 > 23 NOV
Engenharia´2005 -
Inovação e
Desenvolvimento
  A Conferência “Engenharia´
2005 - Inovação e Desenvol-
vimento” decorrerá na Uni-
versidade da Beira Interior
(UBI), Covilhã, de 21 a 23 de
Novembro de 2005. Concebida
como um amplo fórum de dis-
cussão, tem por objectivos fo-
mentar o contacto entre inves-
tigadores das diversas áreas de
engenharia e divulgar activi-
dades de inovação e desenvol-
vimento junto dos vários secto-
res de actividade económica.
  A data limite para o envio de
resumos é 24 de Junho de
2005. Mais informações em
www.confeng.ubi.pt ou pelos
telefones 275 329 925 e 275
319 040 /2.


