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MAR > ABR
Curso de Bonsai
  O Sexto-Empírico (Núcleo de
Filosofia da UBI) prepara-se
para entrar numa nova fase de
actividades pedagógicas e filo-
sóficas. O interesse pelas filoso-
fias Orientais fez assim com que
surgisse a oportunidade de em
protocolo com “O Bonsai Centro
de Sintra”, para a realização de
um curso de Bonsai - Nível I.O
formador será Márcio Meruje,
aluno do curso de Filosofia da
UBI. Data de realização do curso:
4, 11, 18 e 25 de Março e 1 de
Abril. O preço por pessoa será de
80 euros.

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

7 > 10 MAR
6º Ciclo de Conferências
de Civil
  O Núcleo de Estudantes de
Engenharia Civil da Universi-
dade da Beira Interior (NECUBI)
conjuntamente com o Depar-
tamento de Engenharia Civil
(DEC) organizam o 6º Ciclo de
Conferências de Civil. A ini-
ciativa, pretende aprofundar a
formação dos futuros Engenhei-
ros Civis licenciados na UBI. As
conferências irão reunir um
conjunto de palestrantes, vin-
dos de algumas das mais im-
portantes Universidades do
país, cuja experiência científica
e profissional é de reconhecido
mérito.

> 9 MAR
“A Filosofia como Ginásio
do Pensamento (do Pré-es-
colar ao Ensino Superior)”
  A iniciativa, integrada no ci-
clo de Encontros Formativos do
Sindicato de Professores da
Zona Centro, contará com a
participação de Dina Mendon-
ça,  professora e investigadora
do Instituto de Filosofia e Lin-
guagem, no anfiteatro 6.1 (Blo-
co 6) da UBI.

> 10 MAR
Conferências no âmbito do
Projecto “Bibliotecas e (i)li-
teracia, imaginários em So-
ciedades de Fronteira: Cas-
telo Branco e Castilla y Léon”
  “A Biblioteca Fundamental da
Língua Portuguesa” e “As Biblio-
tecas e as Comunidades de Leito-
res” são conferências promovi-
das pelo Departamento de Letras
da UBI. João Malaca Casteleiro
(UBI, Universidade Nova de Lis-
boa) e Maria Fátima Sequeira
(Universidade do Minho) são os
conferencistas convidados. As
conferências têm início às 14
horas, no anfiteatro 8.1 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.

> 11 MAR
Actividades Formativas da
Faculdade de Ciências da
Saúde
“Início à Farmacovigilância”. A
formadora será Ana Filipa Mace-
do, docente na FCS da UBI. A for-
mação destina-se a licenciados em
Medicina, Farmácia e Enferma-
gem.

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.

> 17 MAR
CINET 2006 - Computer Re-
lated Technologies for the
.Net Plataform
  A segunda edição do CTNET pre-
tende proporcionar tanto a profis-
sionais, investigadores e docen-
tes, como a jovens universitários
um fórum privilegiado de discus-
são das principais questões rela-
cionadas com o processamento de
linguagens, a construção de com-
piladores ou ainda de plataformas
de execução. O evento é apoiado
pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, co-organizado e apoia-
do pela Universidade da Beira In-
terior, a Universidade do Minho e
a Microsoft Portugal.
  A iniciativa tem ínicio às 9 horas
no anfiteatro 6.1 da UBI. Mais in-
formações no site: http://ctnet.
di.ubi.pt

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.

20 > 24 MAR
Media, Tecnologias da
Informação e Cultura
  Terá lugar no Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade de
Lisboa uma conferência inter-
disciplinar dirigida a estudantes
de Mestrado e Doutoramento, co-
ordenada por Hermínio Martins
e José Luís Garcia. O principal

objectivo da conferência é esti-
mular a reflexão sobre as grandes
tendências e dilemas respeitan-
tes à comunicação e cultura, no
seu cruzamento com os media e
as tecnologias da informação.
Mais informações em: www.ics.
ul.pt

> 24 MAR
Seminário de Sociologia
  “Media e Ambiente: história(s)
de uma relação intranquila” será
o tema da conferência proferida
por Luísa Schmidt (investigado-
ra auxiliar do Instituto de Ciên-
cias Sociais, Universidade de Lis-
boa), às 15 horas, na Sala Poliva-
lente do Instituto de Ciências So-
ciais da Universidade de Lisboa.

> 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

21 > 22 ABR
6th International 24-hour
Programming Contest
  A iniciativa tem lugar em Bu-
dapeste. Mais informações no site:
http://www.challenge24.org

> 30 ABR
Aniversário da UBI
  Comemorações do 20º aniversário
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 >  5 MAI
IV Simpósio sobre Organiza-
ção e Gestão Escolar
  Irá realizar-se o IV Simpósio
sobre Organização e Gestão Esco-
lar na Universidade de Aveiro.
Este evento, organizado pelo De-
partamento de Ciências da Edu-
cação desta Universidade, tem
como título “A Assessoria na Edu-
cação em Debate”. Mais informa-
ções em http://www. dce.ua.pt/
iv_simposio_oge/

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

> 21 MAI
Actividades Formativas da
Faculdade de Ciências da
Saúde
  “Conceitos Básicos de Farmaco-
cinética”. A formadora será Ida-
lina Freire, farmacêutica hospi-
talar. A formação destina-se a li-
cenciados em Medicina, Farmá-
cia e Enfermagem.

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

MAI > JUN
II Ciclo de Temas de Eco-
nomia
  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 le-
que de variados temas da actua-
lidade. Os artigos seleccionados
serão apresentados na conferên-
cia organizada pela Delegação
Regional do Norte da Ordem dos
Economistas, prevista para o
mês de Maio/Junho 2006, sendo
a data e local comunicados opor-
tunamente a todos os interes-
sados.

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.

> 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

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

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


