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8 > 10 MAI
Mostra de Cinema
  A organização da Festa da Lu-
sofonia vai promover uma mos-
tra de cinema com filmes de alu-
nos da UBI. O evento está agen-
dado para os dias 8, 9 e 10 de Maio
e terá lugar na Cinubiteca, a
partir das 20 horas.

> 10 MAI
“Planos de Aldeia”
  O Departamento de Engenha-
ria Civil e Arquitectura da UBI
vai levar a cabo uma conferên-
cia sobre as tipologias arqui-
tectónicas e as técnicas de cons-
trução nas aldeias. Para tal, o
DEP convidou para proferir
esta conferência, a arquitecta
Ana Cunha. Um evento que vai
ter lugar no anfiteatro 8.1.,
entre as 14 e as 18 horas.

> 12 MAI
“O Jogo e os brinquedos
também educam”
  O Instituto de Educação da
Universidade Católica Portugue-
sa realiza mais uma conferência
inserida no projecto “Aprender a
Educar”. Uma iniciativa cujos
objectivos passam por prestar
apoio aos pais na sua tarefa de
educar e que tem lugar no Cam-
pus da Foz, entre as 21h30 e as
2 3 h .

13 > 14 MAI
“Olhares Frontais”
  Mostra de cinema que vai de-
correr na cidade de Viana do
Castelo e é promovida pela “As-
sociação de Produção e Anima-
ção Audiovisual – Ao Norte”. Du-
rante os dois dias do evento de-
correm várias palestras e semi-
nários onde serão abordadas
temáticas relacionadas com a
sétima arte.

> 16 MAI
“Parcerias e Desenvolvimento
Sócio-Económico”
  O Centro de Estudos Sociais da
UBI realiza um seminário sobre
as questões sociais e económicas
da região. A iniciativa surge no
âmbito do projecto “Inserções –
Da Investigação à Acção: inser-
ção sócio-profissional em conce-
lhos da Beira Interior”, que está
a ser desenvolvido na institui-
ção. Este evento vai ter lugar en-
tre as 9 e as 18 horas, no Anfitea-
tro Padre Videira Pires.

> 17 MAI
III Jornadas Científicas
 MedUBI
  O Núcleo de Estudantes de Me-
dicina da Universidade da Beira
Interior (MedUBI) organiza as
terceiras jornadas de medicina,
cujo tema central gira em torno
da endocrinologia. Através do
Departamento Científico do Med-
UBI foram convidados alguns

profissionais e investigadores da
área da Saúde para participarem
neste evento que decorre no Anfi-
teatro da Parada.

> 18 MAI
“Gestão e Conservação de
Habitats Naturais na Serra
da Estrela”
  A Associação de Produtores Flo-
restais do Paul vai falar sobre as
políticas ambientais integradas
no projecto LIFE, a decorrer na
Serra da Estrela. Um seminário de
cariz técnico que vai decorrer na
UBI entra as 9h30 e as 15h30 do
próximo dia 18. Um evento onde
vão estar presentes responsáveis
do Parque Natural da Serra da
Estrela, da Direcção Regional de
Agricultura da Beira Interior,
entre outros.

18 > 20 MAI
“Tarouca e Cister”
  O Câmara Municipal de Tarouca
e o Governo Civil de Viseu, em par-
ceria com o Instituto Alexandre
Herculano da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, o Mu-
seu Nacional de Arqueologia e a
Associação para a Defesa e Valori-
zação do Património do Vale do
Douro vão realizar o II Seminário
Internacional “Tarouca e Cister –
Homenagem a Leite de Vascon-
celos”.

> 19 MAI
“I Jornadas de Medicina
Dentária de Viseu”
  A Universidade Católica de Vi-
seu realiza as primeiras jornadas
sobre medicina dentária, na ci-
dade beirã. Uma iniciativa que
visa divulgar e promover temas
inovadores e pertinentes nas di-
ferentes áreas desta ciência.
Mais informações em: http://
www.aavucp.pt/ jornadasmd
viseu/

> 20 MAI
Bênção das Pastas
  O ponto alto da Semana Acadé-
mica da UBI decorre na manhã de
sábado, nos jardins de Nossa
Senhora da Conceição, na Covi-
lhã. A tradicional cerimónia de
bênção das pastas que junta os
finalistas de todas as licenciaturas
da UBI e as suas famílias está mar-
cada para as 11 horas. Também
para esse dia, pelas 15 horas, no
Anfiteatro das Sessões Solenes,
está marcada a entrega de diplo-
mas aos alunos finalistas do ano
passado.

> 20  MAI
“Piano e Canto do Século XIX”
  Um concerto promovido pelo Or-
feão da Covilhã a ter lugar no au-
ditório do Conservatório de Música
da Covilhã, pelas 21.30 horas vai
apresentar ao piano Lígia Ma-
deira; como soprano, Marta San-
tos e barítono, Job Tomé.

> 21 MAI
Conceitos Básicos
da Farmacocinética
  Inserida das Actividades Forma-
tivas da Faculdade de Ciências da
Saúde, decorre mais uma acção
no próximo dia 21 de Maio entre
as 14 e as 18 horas, no anfiteatro
6.1. Uma acção que pretende ser
um contributo para o conheci-
mento dos conceitos básicos de
actuação dos fármacos. Esta for-
mação tem como destinatários,
licenciados em medicina, farmá-
cia e enfermagem e conta com o
apoio da Faculdade de Ciências da
Saúde da UBI.

24 > 25 MAI
Colóquio Internacional:
Movimento Estudantil -
Dilemas e Perspectivas
  A iniciativa que terá lugar no
Auditório da Faculdade de Eco-
nomia é organizada com base no
projecto Culturas Juvenis – Dife-
rença, indiferença e novos desa-
fios democráticos, a decorrer no
Centro de Estudos Sociais da Uni-
versidade de Coimbra com apoio
da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia. As inscrições podem
ser feitas até dia 10 de Maio. O preço
é de 20 euros (10 euros para es-
tudantes). Mais informações em
http://cjuvenis.ces.uc.pt

> Até 28 MAI
“Gentes de Cá – Exposição de
Fotografia”
   A Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro promove até
dia 28 de Maio uma mostra de
fotografias realizadas pelos aluos
do 4º ano de Antropologia Apli-
cada ao Desenvolvimento. Nesta
exposição que decorre no pólo da
UTAD de Miranda do Douro, po-
dem ser visto trabalhos que re-
tratam as populações locais.

> 31  MAI
“Curso prático
 sobre redes TCP/IP”
  Para responder às crescentes ne-
cessidades de formação nesta
área, a Universidade de Aveiro
promove um curso prático sobre
redes TCP7IP. A iniciativa tem
lugar no Instituto de Telecomuni-
cações do Departamento de Elec-
trónica e Telecomunicações da
UA, entre as 9h e as 18h30.

MAI > JUN
II Ciclo de Temas de Economia
  Esta actividade tem por objec-
tivo a divulgação e partilha de co-
nhecimentos científicos da área
das ciências económicas junto da
sociedade, incentivando a redac-
ção de artigos de opinião de jovens
especialistas sobre um leque de
variados temas da actualidade. Os
artigos seleccionados serão apre-
sentados na conferência organi-
zada pela Delegação Regional do
Norte da Ordem dos Economistas,
prevista para o mês de Maio/Ju-

nho 2006, sendo a data e local
comunicados oportunamente a
todos os interessados.

> 17 JUN
Sons
  O anfiteatro da ponte Mártir-in-
Colo, na Covilhã, a banda SONS –
Electrónicas Lusitanas – apre-
senta alguns dos seus trabalhos.
Um evento que conta com Rag-
ner Tovar e Ricardo Sousa, no
baixo eléctrico, António Caixeiro,
na guitarra eléctrica, Daniel Re-
guengo, no sintetizador, Ragner
Tovar, na percussão latina e Mar-
garida Martins, na voz. Um espec-
táculo que tem início agendado
para as 21h30.

> 21 JUN
“Histórias de Educação”
  Virado para as Ciências Básicas,
Naturais e Aplicadas, este evento,
promovido pela Faculdade de Ciên-
cias da UL, será proferido por An-
tónio Nóvoa, da Faculdade de Psi-
cologia e de Ciências da Educação.
Informações sobre esta iniciativa
em: http://www.ul.pt/?e=73

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

> 23 JUN
“Promover e rentabilizar a
floresta”
  A oniciativa realizada no âmbito
do Ciclo de Conferências “Raízes -
Revitalizar produtos e tradições”
terá lugar na cidade 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 constituir
uma oportunidade para reflectir
sobre a questão da cidadania nas
suas múltiplas faces, reunindo
contributos para um balanço do
percurso já feito e das formas de
equacionar os novos desafios co-
locados à compreensão e ao exer-
cício da mesma. Mais informações
em: http://www.ufp.pt/events.
php?intld= 10071

> 1 JUL
Actividades Formativas da
Faculdade de Ciências da
Saúde
  “Introdução à Farmacocinética
Clínica”. A formadora será Idali-
na Freire, farmacêutica hospitalar.

> Até 2 de JUL
“Caricaturas”
  Esta patente ao público, no Mu-
seu Bernardino Machado, em
Vila Nova de Famalicão, uma
mostra de desenhos e caricatu-
ras de vários autores. A inicia-
tiva conta com a colaboração das
câmaras municipais de Vila No-
va de Famalicão e do Porto e
também a parceria do Museu
Bordalo Pinheiro e da Biblioteca
Pública de Braga.

> 8  JUL
Concerto de Verão
  Sob a orientação dos maestros
António Costa e Luís Pachucka,
a orquestra de sopros da EPABI, o
coro do Órfão da Covilhã, o Coro
da UBI e o Belo Coro vão inter-
pretar peças de “Carmina Bura-
na” de Carl Orff, no Jardim do
Lago pelas 2h30.

20 > 22 SET
ECOWOOD 2006– II Interna-
tional Conference on Envi-
ronmentally-Compatible
Forest Products
  A iniciativa terá lugar na Uni-
versidade Fernando Pessoa.

13 > 14 OUT
III Encontro Nacional e
I Encontro Luso-Galaico
sobre Weblogs
  O 3º Encontro Nacional e 1º
Encontro Luso-Galaico sobre
Weblogs procura juntar inves-
tigadores, utilizadores e interes-
sados em weblogs em Portugal.
Este encontro tem como princi-
pal objectivo contribuir para a
exploração deste tema e fomen-
tar o desenvolvimento de uma
comunidade de reflexão e inves-
tigação transdisciplinar nesta
área. A iniciativa terá lugar na
Universidade do Porto.

> 20 OUT
Encontro sobre WebQuest
  Este encontro visa divulgar e
partilhar a investigação reali-
zada, bem como experiências de
utilização de WebQuests e terá
lugar no Campus de Gualtar, em
Braga.

13 > 14 NOV
II Seminário Internacional
do Centro de Investigação
Media & Jornalismo
  O seminário, que se realiza nos
dias 13 e 14 de Novembro de
2006, na Escola Superior de
Comunicação Social do Ins-
tituto Politécnico de Lisboa, tem
por tema “Jornalismo e Actos de
Democracia”  (eleições, congres-
sos políticos, líderes e formação
de opinião). O evento é organi-
zado pelo Centro de Investiga-
ção Media & Jornalismo (CIMJ)
que agrega pesquisadores de vá-
rias instituições de ensino supe-
rior portuguesas.


