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5 > 7 JUL
Ciclo de workshops
 “Resíduos”
  Vários especialistas portugue-
ses e alemães, altamente qualifi-
cados, propõem-se apresentar
aos participantes as mais recen-
tes perspectivas sobre a gestão
de resíduos. A análise de cada um
dos temas incidirá em quatro
pontos comuns: fundamenta-
ção das soluções em causa,
instalações tipo, vantagens e
inconvenientes, e custos.
  A iniciativa tem lugar na Fa-
culdade de Ciência e Tecnologida
Universidade Nova de Lisboa.
E-mail:  abmarketing@about.pt
Url: http://www.ambiente
o n l i n e . p t / g c a / i n d e x . p h p ?
id=78

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 In-
terior tem lugar na Universidade
de Coimbra.   Mais informações
no site: www. dec.uc.pt/siabe/

7 JUL
Da letra à imagem: alguns
casos de transposição
cinematográfica
  A Delegação de Coimbra da
Universidade Aberta, tem
vindo a promover durante o
ano de 2005, um conjunto de
conferências de âmbito cientí-
fico-cultural, destinadas à
comunidade académica e civil.
No próximo dia 7 de Julho, a con-
ferência terá lugar às 18 horas,
na Universidade Aberta e as
oradoras serão Ana Rita Na-
varro e Rosário Bello.

7 JUL
Entre a Física
 e a Matemática
  Integrado no ciclo de confe-
rência, esta sessão incide sobre
a obra de Jorge Buescu. O evento
realiza-se na Biblioteca-Museu
República e Resistência pelas
18h30, na Rua Alberto de
Sousa, n.º 10 A. Mais informa-
ções através dos seguintes
contactos:
Telefone: 21 780 27 60
E-mail:  m.resistencia@netcabo.pt

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
única para trocar informações,
apresentar resultados recentes,
bem como, para ter acesso a
comunicações relevantes sobre
pesquisas de difusão em sólidos e
líquidos.

  A organização está a cargo de
Andreas Oechsner, investigador
do Centre for Mechanical Techno-
logy and Automation, Depart-
ment of Mechanical Engineering,
University 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 Ci-
vil da Universidade de Coimbra
e da UBI, realizam-se na Uni-
versidade de Coimbra. Mais in-
formações no site:
www.dec.uc.pt/incos/

Até 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.

11 a 16 JUL
XIV Semana da Geoquímica
  Cientistas dos países de ex-
pressão portuguesa reunem-se
com o objectivo de promover o
intercâmbio científico entre pro-
fissionais que desenvolvem a sua
actividade na área da Geoquí-
mica. O encontro terá lugar no
Edifício da Reitoria da Universi-
dade de Aveiro situado no Cam-
pus de Santiago. Contactos:
Telefone: 234 370 605
Fax: 234 370 759
Url: http://www.geo.ua.pt/Even
tos/Geoquimica/index.html

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 Congresso da
Associação Internacional de
Lusitanistas. Mais informações
no site: http://www. usc.es/
congressos/ailgza/

24 > 29 JUL
Encontro Coastal Hope 2005
"Iberian Coastal Holocene
Paleoenvironmental Evolu-
tion"
  Esta iniciativa pretende divul-
gar e discutir os resultados dos
projectos “Alterações ambien-
tais durante o quaternário re-
cente deduzidas a partir do regis-
to sedimentar dos estuários e da
plataforma continental” e “Fac-
tores Forçados Globais Versus
Locais e Evolução Pós Tardi-Gla-
ciar de Estuários e Lagunas do SW
Português”; divulgar e discutir
resultados de projectos afins,
desenvolvidos na fachada Atlân-
tica da Península Ibérica; criar
um fórum de debate aberto à
comunidade científica, em torno
do tema da evolução paleoam-
biental pós Tardi-glaciar da li-
nha de costa e comparar modelos
propostos; realizar mini-cursos e
workshops em temas especifícos
destinados a jovens investiga-
dores.
  O encontro terá lugar no Edifício
C6 da Faculdade de Ciências de
Lisboa. Mais informações no site:
http://coastal.fc.ul.pt

25 > 28 JUL
EFITA/WCCA 2005
Joint Conference
Esta conferência pretende ser um
fórum para profissionais relacio-
nados à agricultura bem como à
informação da troca em aplica-
ções e desenvolvimentos no uso de
tecnologias de informação. As
contribuições dos vários países
permitirão uma perspectiva a-
largada sobre o tema. Para mais
informações:
E-mail: efita.wcca2005@utad.pt
Url: http://www.agriculturadigi
t a l . o r g / e f i t a a n d w c c a 2 0 0 5 /
index.html

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 infor-
mações no site:  http://www.
minhocampusparty.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

Até 28 AGO
Programa Gulbenkian de
Estímulo à Investigação
  Este programa pretende esti-
mular entre os mais novos a cria-
tividade e a qualidade na activi-
dade de investigação e abrange
as áreas científicas da Física Teó-
rica, Lógica e Complexidade
Computacional, Sinalização e
Tráfego Intra-celulares, Proteó-
lise e Doença e Política e Comu-
nicação. Contactos:
Telefone: 217 823 525
Fax: 217 823 019
E-mail: randrade@gulbenkian.pt
Url: http://www.gulbenkian.org/

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 Directivas
Incidentes no Ciclo Urbano da
Água”
    Seminário organizado pelo De-
partamento de  Engenharia Civil
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 diversas
especialidades de organismos da
administração central, regional
e local, bem como de empresas
municipais e multimunicipais,
empresas privadas, fornecimen-
to de equipamentos e serviços, e
ainda a investigadores, docentes
e estudantes do Ensino Superior.
  O programa integra apresen-
tações a cargo de personalidades
especialistas na temática do

mesmo, com o fim de divulgar
a conservação da água, atra-
vés das diversas medidas
destinadas a preservar, con-
trolar e desenvolver os recur-
sos hídricos superficiais e sub-
terrâneos.

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.

5 > 8 DEZ
EPIA 2005
  Este ano terá lugar a 12ª Con-
ferência em Inteligência Arti-
ficial (EPIA 2005), organi-
zada pela Associação Portu-
guesa de Inteligência Artifi-
cial (APPIA), a qual irá ce-
lebrar simultaneamente os
20 anos da Inteligência Arti-
ficial em Portugal.


