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> 6 FEV
“Cérebro cognitivo versus
cérebro emocional e os efei-
tos no ensino-aprendizagem”
  A iniciativa, integrada no ci-
clo de Encontros Formativos do
Sindicato de Professores da Zo-
na Centro, contará com a pre-
sença do Prof. Doutor João dos
Santos Pires, Investigador, an-
fiteatro 6.1 (Bloco 6) da UBI.

> 8 FEV
O Comentário ao Livro I dos
Elementos, de Proclo
 Este ciclo de seminários é de-
dicado ao tema "Textos Cientí-
ficos Antigos" e realiza-se, pelas
16 horas, no Edifício C8, Sala
8.2.17 - Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa. A
entrada é livre. Mais informa-
ções no site:  http://www.fc.ul.
pt/chcul.fc.ul.pt

> 8 FEV
Metodologias de Investiga-
ção em Sociologia da Infância
  Este colóquio tem o objectivo de
fazer o "estado da arte" sobre os
aspectos epistemológicos e so-
bre as técnicas e os métodos de
conhecimento social da infân-
cia e terá lugar na Universida-
de do Minho.

8 > 10 FEV
II Congresso Internacional:
Criança, Língua, Imaginá-
rio e Texto Literário - Cen-
tro e Margens na Literatu-
ra para Crianças e Jovens
  Este evento pretende definir a
noção de centro na literatura
para crianças e jovens e as rela-
ções polissistémicas com as suas
múltiplas periferias; analisar
as funções lúdica, formativa e
libertadora da literatura para
crianças e jovens; conhecer os
códigos mítico-simbólicos e
antropológico-imaginários do
património da literatura para
crianças e jovens; e aproximar
a investigação das práticas. A
iniciativa terá lugar na Uni-
versidade do Minho. Para mais
informações consultar o site:
http://projectos.iec.uminho.pt/clt/

9 > 10 FEV
XATA2006
  A quarta conferência nacional
XATA2006 tem como objectivo
principal proporcionar um es-
paço alargado para discussão so-
bre a XML, as suas variadas utili-
zações e as tecnologias associa-
das. A conferência está aberta à
participação de especialistas e
utilizadores interessados no
tema, vindos do meio académico
ou da indústria. Mais informa-
ções em: http://vecpar.fe.up.
pt/xata2006/

> 10 FEV
 O Triunfo das Mercadorias

sobre as Crianças? Planea-
mento Familiar numa "Al-
deia de Linhagem" do Sudes-
te da China na Era Pós-Mao
  O Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa pro-
move um ciclo de seminários
"Antropologia". O seminário des-
te dia é orientado por Gonçalo Du-
ro Santos e teré lugar entre as 15
e as 17 horas.

> 17 FEV
“Que modelo(s) de jardim-de-
infância, de escola e de do-
cente preconizar no actual
contexto social, político e
económico português?”
  A iniciativa, integrada no ciclo
de Encontros Formativos do Sin-
dicato de Professores da Zona
Centro, contará com os dirigen-
tes do SPZCentro, Dr. Carlos Car-
valho da Costa e Dr. João Marro-
cano e terá lugar no anfiteatro
8.1 (Engenharias) da UBI.

> Até 20 FEV
Exposição de pintura “A arte
de Fernando Simões”
  A mostra estará patente na
Galeria de Exposições Temporá-
rias do Museu de Lanifícios da
Universidade da Beira Interior.

> 22 FEV
Híbridos Sol-Gel: Síntese,
Caracterização e Aplicações
  A Faculdade de Ciências organi-
za um ciclo de seminários em Bio-
química. Este seminário  será
proferido pela professora Laura
Ilharco (Instituto Superior Téc-
nico) e terá lugar pelas 14h30.

> 23 FEV
Jornadas Internacionais de
Jornalismo - Horizontes do
Jornalismo
  A iniciativa insere-se nas acti-
vidades do Centro de Estudos da
Comunicação da Universidade
Fernando Pessoa (UFP) e terá lu-
gar no Auditório da  UFP e no Sa-
lão Nobre. Mais informações em:
http://www.ufp.pt/events.php
?intId=10046

24 > 26 FEV
VI Encontro Científico e
Profissional de Psicológos
Clínicos
  Participam neste encontro espe-
cialistas da área, onde vão apre-
sentar os estudos realizados. Pre-
tende-se igualmente, mostrar,
discutir e reflectir o trabalho de
colegas que vêm de outros paises
e estão dispostos a partilhar a sua
experiência profissional. A ini-
ciativa terá lugar no Park Atlan-
tic Porto. Mais informações em:
http://www.ipaf.pt/congresso_
2006.asp

> 1 MAR
 A administração pública

pode/deve ser gerida como
uma empresa?
  O orador do seminário, que terá
lugar no  Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Em-
presa (ISCTE), será o Prof. Juan
Mozzicafreddo.

> 1 MAR
As Theoricae Novae Planeta
rum, de Georg Peurbach
  Este ciclo de seminários é dedica-
do ao tema "Textos Científicos
Antigos" e realiza-se no Edifício
C8, Sala 8.2.17 - Faculdade de
Ciências da Universidade de Lis-
boa, pelas 16 horas.

1 > 8 MAR
VIII Semana Cultural da
Universidade de Coimbra:
De Mar a Mar
  A semana cultural integra um
conjunto de eventos diversos.

> 9 MAR
“A Filosofia como Ginásio do
Pensamento (do Pré-escolar
ao Ensino Superior)”
  A iniciativa, integrada no ciclo
de Encontros Formativos do Sin-
dicato de Professores da Zona
Centro, coantrá com a participa-
ção da Profª. Doutora Dina Men-
donça, Investigadora do Insti-
tuto de Filosofia e Linguagem, no
anfiteatro 6.1 (Bloco 6) da UBI.

> 10 MAR
“A cultura da Cova da Beira
como património que nos ca-
racteriza e como produto de
Turismo”
  Esta iniciativa realiza-se no âm-
bito do Ciclo de Conferências
“Raízes - Revitalizar produtos e
tradições” e terá lugar na cidade
da Covilhã.

14 > 16 MAR
Os Dias da UBI
  “A Universidade ao encontro da
Comunidade” é o lema de mais
uma edição dos “Dias da UBI”.
Durante três dias a universidade
irá mostrar o seu potencial cien-
tífico e tecnológico, com iniciati-
vas pensadas especificamente
para todos os interessados em vi-
sitá-la, na sua grande maioria es-
tudantes do ensino básico e se-
cundário, oriundos de todos os
pontos do país.

20 > 24 MAR
Semana do Design
  Os núcleos das licenciaturas da
área do Design da UBI organizam
a Semana do Design que terá lu-
gar no auditório 8.1.

> 5 ABR
Seminários de 2º Ano do
Curso de Arquitectura
  “Tipologias Arquitectónicas”,
no anfiteatro 8.1 da UBI.

5 > 7 ABR
Conferência Internacional
de Energias Renováveis e Qua-
lidade do Poder:  IQREPQ’06
  O objectivo principal desta con-
ferência, a ter lugar em Palma de
Maiorca nos dias 5, 6 e 7 de Abril
de 2006, é debater os desenvolvi-
mentos recentes em matéria de
energias renováveis e qualidade
do poder. Mais informações: http:/
/www.icre pq.com

18 > 20 ABR
Festa da Lusofonia
  Irá decorrer nos dias 18, 19 e 20
de Abril a Festa da Lusofonia in-
tegrando também um Festival
de Cinema onde os concorrentes
(alunos da UBI) vão apresentar
as suas curtas-metragens e que
terá lugar na Cinubiteca da UBI.

21 > 22 ABR
VII LUSOCOM
  “Comunicación local: da pesqui-
sa á produción” é o tema do  con-
gresso que se realiza na Facultade
de CC. da Comunicación, em
Santiago de Compostela. A ini-
ciativa irá incluir as seguintes
mesas temáticas: imprensa, rá-
dio, televisão, internet/multi-
média, fotografia e cinema e in-
dústrias culturais. Para mais  in-
formações consultar o site:  http:/
/www.lusocom2006.com

> 30 ABR
Aniversário da UBI
  Comemorações do 20º aniver-
sário da Universidade da Beira
Interior.

> 3 MAI
Seminários de 2º Ano do
Curso de Arquitectura
  “Construção Sustentável e Ar-
quitectura Bioclimática”, no an-
fiteatro 8.1 da UBI.

4 >  6 MAI
V Congresso de Estudos
Africanos no Mundo Ibérico
  O Centro de Estudos Sociais da
UBI, com a colaboração da Rede
Ibérica de Estudos Africanos, está
a organizar o V Congresso de Es-
tudos Africanos no Mundo Ibérico,
intitulado “África: compreender
trajectos, olhar o futuro”. Assim,
os trabalhos estruturam-se nas
secções “Economia e Relações In-
ternacionais”, “Estado, Territo-
rialidade e Cidadania” e “Patri-
mónios Culturais”.  Mais informa-
ções em www.ces-ubi.com. Ende-
reço electrónico: ces-ubi@ces-
ubi.com

> 3 MAI
Seminários de 2º Ano do
Curso de Arquitectura
  “Construção Sustentável e Ar-
quitectura Bioclimática” no anfi-
teatro 8.1 da Universidade da Bei-
ra Interior.

MAI > JUN
II Ciclo de Temas de Eco-
nomia
  Esta actividade tem por objec-
tivo a divulgação e partilha de
conhecimentos científicos da
área das ciências económicas
junto da sociedade, incentivan-
do a redacção de artigos de opi-
nião de jovens especialistas sobre
um leque de variados temas da
actualidade. Os artigos seleccio-
nados serão apresentados na con-
ferência organizada pela Delega-
ção Regional do Norte da Ordem
dos Economistas, prevista para
o mês de Maio/Junho 2006, sen-
do a data e local comunicados
oportunamente a todos os inte-
ressados.

21 > 23 JUN
Empreendedorismo, Design
e Engenharia de Produtos -
Métodos e técnicas para ino-
var e acelerar o lançamento
de novos produtos
  Curso intensivo de 35 horas no
Instituto Superior Técnico, De-
partamento de Engenharia Me-
cânica. para mais informações
consultar o site: www.dem.ist.
utl.pt/~edep

21 > 23 JUN
1ª Conferência Ibérica de
Sistemas e Tecnologias de
Informação
  A iniciativa irá realizar-se em
Esposende entre os dias 21 e 23
de Junho.

> 23 JUN
“Promover e rentabilizar a
floresta”
  Esta iniciativa realiza-se no
âmbito do Ciclo de Conferências
“Raízes - Revitalizar produtos e
tradições” e terá lugar na cida-
de da Covilhã.

29 JUN > 1 JUL
Cidadania(s) - Congresso
Internacional sobre
discursos e práticas
  O congresso internacional da
iniciativa da Universidade Fer-
nando Pessoa pretende consti-
tuir uma oportunidade para re-
flectir sobre a questão da cida-
dania nas suas múltiplas faces,
reunindo contributos para um
balanço do percurso já feito e das
formas de equacionar os novos
desafios colocados à compreen-
são e ao exercício da mesma.
Mais informações em: http://
w w w . u f p . p t / e v e n t s . p h p ?
intld=10071

20 > 22 SET
ECOWOOD 2006– II Interna-
tional Conference on Envi-
ronmentally-Compatible
Forest Products
  A iniciativa, com duração de
três dias, terá lugar na Univer-
sidade Fernando Pessoa.


