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agenda
ATÉ 6 OUT
Fórum Pedagogia 2005
A apresentação das conclusões
da iniciativa promovida pela
Associação Académica da Universidade da Beira Interior terá
lugar no anfiteatro 1.
ATÉ 8 OUT
IMAGO 2005
Sexta edição do Imago - Festival
Internacional de Cinema e Vídeo Jovem a ter lugar na cidade
do Fundão. Para além de outras
actividades continuam a realizar-se as secções competitivas
de curtas-metragens e o Sound
& Vision Experience. Mas a
edição deste ano apresenta muitas novidades, à disposição dos
visitantes vão estar, para além
do cinema e das secções clássicas,
várias exposições, workshops,
concertos e até actividades desportivas. Mais informações em:
http://www.imagofilmfest.com
6 > 7 OUT
Conferência Internacional
sobre Gestão do
Conhecimento
A iniciativa que terá lugar em
Cáceres (Espanha) é organizada
pela Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
en la Extremadura (Fundecyt),
e tem por objectivo proporcionar
o encontro entre os gestores e os
responsáveis das políticas públicas de inovação, os peritos da
Comissão Europeia, os académicos, os empresários e todos os
interessados na área da gestão do
conhecimento e da sua integração nas regiões de maneira eficiente. Mais informações:http://
www.fundecyt.es/metaforesi
ght/conferencia.htm
7 > 8 OUT
III Encontro Ibérico de
Enfermagem
A Ordem dos Enfermeiros Secção Regional do Centro e o
Colegio Oficial de Enfermería de
Cáceres vai realizar nos dias 7 e
8 de Outubro de 2005 o III Encontro Ibérico de Enfermagem,
na cidade da Covilhã. Os trabalhos decorrem no Anfiteatro
das Sessões Solenes da UBI entre
as 9 e as 18 horas.
7 > 8 OUT
Colóquio “Decisão e Crença”
A iniciativa decorre no âmbito
das “Conferências e colóquios
2005” promovidas pelo Instituto de Filosofia Prática, na Sala
de Seminários da Biblioteca Central da UBI.
12 > 14 OUT
JACs 2005
Jornadas Aeronáuticas da Covilhã. Os trabalhos decorrem
entre as 9h e as 19h no anfiteatro 8.1 da UBI.

13 OUT, 10 NOV e 7 DEZ
Falar de blogues
Todos os colóquios terão lugar na
Livraria Almedina, Saldanha (Lisboa), sempre às 19 horas. Dia 13 de
Outubro: “ Falar de Blogues no Feminino”, a 10 de Novembro: Falar
de Blogues: percursos e perspectivas e a 7 de Dezembro: Falar de Blogues com José Pacheco Pereira.
13 >14 OUT
Colóquio de Estudos
Clássicos
Pela primeira vez a Universidade
do Minho vai promover a realização de um Colóquio sobre Estudos Clássicos. Mais informações
em: http://www2.ilch.uminho.
pt/coloquioclassico/
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. O
programa inclui várias actividades e sessões temáticas e a blogosfera estará no centro do debate.
Mais informações em: http://2en
controdeweblogs.blogspot.com/
ou através do e-mail: 2encontro
weblogs@gmail.com
16 > 18 OUT
Fórum CYTED IBEROEKA 2005
A Agência de Inovação em colaboração com o Programa CYTED
e o Conselho de Ciência e Tecnologia do Perú organiza o VI Fórum
CYTED-IBEROEKA 2005: Inovações para a Competitividade do
Sector Agro-pecuário e da Alimentação Lima – Peru.
17 > 18 OUT
2º Fórum Ciência
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.
19 OUT
Despertar para a Ciência
Conferência “Energia e Ambiente num mundo com muita gente”, por Manuel Collares Pereira,
INETI e Universidade Técnica de
Lisboa, às 15h no anfiteatro 8.1 da
UBI.
20 OUT
Conferências e colóquios 2005
promovidas pelo Instituto de
Filosofia Prática
“Kafka e o cânone” por António
Bento, no âmbito do Ciclo Narrativa e Identidade. A iniciativa
temlugar às 18 horas na Sala de
Seminários da Biblioteca Central
da UBI.
20 > 21 OUT
IV SOPCOM
“Repensar os Media: Novos

Contextos da Comunicação e da
Informação” é o tema principal
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/4SOP
COM/apresenta.htm
24 > 26 OUT
Fórum da Química 2005
FCT-UNL
Este ano decorrerá a terceira edição do Fórum da Química, tendo
como mote “Ciência, Tecnologia e
Inovação”, pretendendo dar-se a
conhecer algumas áreas da Química que se encontram em desenvolvimento. Este evento direcciona-se a jovens que frequentem cursos no Ensino Superior, nas áreas
de Química, Bioquímica, Biologia,
Farmácia, Materiais entre outros,
bem como alunos de doutoramento, mestrado e professores, e a todos
os interessados nestas áreas. O
Fórum da Química é um evento
exclusivamente organizado por
alunos de licenciatura, dos 4º e 5º
anos da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, da Universidade Nova
de Lisboa.
25 > 26 OUT
Conferência
Gulbenkian 2005
O Terrorismo e as Relações Internacionais é o tema da Conferência Gulbenkian a realizar nos
dias 25 e 26 de Outubro de 2005,
fechando um ciclo temático dedicado ao Conflito e Cooperação nas
Relações Internacionais iniciado
em 2003 (Relações Transatlânticas Europa-EUA) e prosseguido
em 2004 (As Novas Fronteiras da
Europa). A iniciativa terá lugar
no auditório 2 da Fundação Calouste Gulbekian, em Lisboa.
26 > 28 OUT
“Refining Workshop”
A iniciativa organizada pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia do Papel terá lugar no anfiteatro 6.1 da UBI.

da Universidade de Évora. Mais
informações no site: http://
www.evora.net/bpe/2005Bi
centenario/dias/27_out05/
conferencia.htm
7 > 8 NOV
SINO´2005
I Conferência Nacional sobre Segurança Informática nas Organizações (SINO´2005), organizada
pelo Departamento de Informática da UBI, com o patrocínio institucional da (FCCN) Fundação
para a Computação Científica Nacional e da Ordem dos Engenheiros
- Colégio de Engenharia Informática. O evento reunirá os principais especialistas nas áreas da segurança informática, a nível científico, empresarial, administrativo e governamental, com o
objectivo de divulgar os últimos
resultados de investigação, apresentar novos produtos e soluções
para a segurança, estando aberta
a todos os profissionais da indústria, investigadores e académicos interessados na segurança
informática e em novas metodologias para a sua implementação.
Site: http://sino.di.ubi.pt
9 NOV
Despertar para a Ciência
Confereência “O mundo à escala
do átomo” proferida por Augusto
Barroso, da Faculdade de Ciências
da Unversidade de Lisboa, no anfiteatro 8.1, às 15h.
10 > 11 NOV
III Encontro Internacional
de Análise Linguística do
Discurso
Campus de Gualtar, Universidade do Minho.
17 > 19 NOV
Feira do Empreendedor
A edição 2005, daquele que já é
conhecido como o certame das
oportunidades de negócio, terá
lugar no edifício da Alfândega do
Porto.

27 > 28 OUT
Conferências de Filosofia
Entre as 9h e as 17h no anfiteatro 1 da UBI.

18 > 20 NOV
XIV Sessão de Selecção
Nacional do Parlamento
Europeu dos Jovens
A Associação Portuguesa-P.E.J.
do Parlamento Europeu dos Jovens, realiza a XIV Sessão de Selecção Nacional do Parlamento
Europeu dos Jovens, com o objectivo de encontrar a escola secundária que representará o país na
Sessão Internacional de Paris, em
Março de 2006. A XIV Sessão envolverá cerca de 150 participantes distribuídos por várias categorias.

27 > 29 OUT
“Literacia, conhecimento e
cidadania”
No âmbito da iniciativa “Bibliotecas para a vida”, no Auditório

21 > 23 NOV
Engenharia 2005 Inovação e
Desenvolvimento

27 OUT
Projecto 2xTRA
O Departamento de Electromecânica no âmbito do Projecto
2xTRA vai realizar no dia 27 de
Outubro uma conferência sobre o
tema “Projectos de Investigação e
Desenvolvimento com PME´s”, no
anfiteatro 8.1 da UBI.

Concebida como um amplo fórum de discussão, a Conferência
“Engenharia 2005 - Inovação e
Desenvolvimento” tem por objectivos fomentar o contacto entre
investigadores das diversas áreas
de engenharia e divulgar actividades de inovação e desenvolvimento junto dos vários sectores de
actividade económica. Durante
este evento realiza-se mais uma
edição do Concurso “Pontes de Esparguete”, no anfiteatro 8.1, da
UBI.
1 > 3 DEZ
Física 2005 - Física para o
Século XXI
A iniciativa decorre no Centro
de Congressos e Exposições,
Edifício da Alfândega, Porto.
Mais informações em: http://
www.fc.up.pt/fis/Members/
fisica2005
5 > 6 DEZ
“Centenário de Jean-Paul
Sartre”
A iniciativa decorre no âmbito das “Conferências e colóquios 2005” promovidas pelo Instituto de Filosofia Prática,
na Sala de Seminários da Biblioteca Central da UBI.
8 DEZ
Despertar para a Ciência
Conferência “Manipulação genética: Medos e Esperanças”,
por Alexandre Quintanilha,
do Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade
do Porto. A iniciativa terá
lugar às 15 horas no anfiteatro
6.1 da UBI.
5 > 8 DEZ
EPIA 2005
Este ano terá lugar a 12ª Conferência em Inteligência Artificial (EPIA 2005), organizada pela Associação Portuguesa de Inteligência Artificial (APPIA), a qual irá celebrar simultaneamente os
20 anos da Inteligência Artificial em Portugal.
10 > 20 DEZ
The International Joint
Conferences on Computer,
Information and Systems
Sciences and Engineering
CISSE 05
Para mais informações: http://
www.cisse2005.org
21 > 22 ABR
VII LUSOCOM
“Comunicación local: da pesquisa á produción” é o tema do
congresso que se realiza na Facultade de CC. da Comunicación, em Santiago de Compostela. Para mais informações consultar o site: http://www.luso
com2006.com

