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3 > 7 ABR
Covilhã, Cidade Inovação
  O Parkurbis - Parque de Ciência
e Tecnologia acolhe a semana
“Covilhã, Cidade Inovação”. No
evento, realizam-se várias con-
ferências e workshops.

> 5 ABR
Constituição Europeia e
Políticas Económicas
O UBINEEC (Núcleo de Estu-
dantes de Economia da UBI) em
colaboração com o Departamen-
to de Gestão e Economia e a Di-
recção de Curso organiza esta
conferência que terá lugar às 15
horas no Anfiteatro Pe. Videira
Pires. Francisco Sarsfield Cabral
e Manuel Monteiro são os confe-
rencistas convidados.

> 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 de-
senvolvimentos recentes em ma-
téria de energias renováveis e
qualidade do poder. Mais infor-
mações: http://www.icrepq.com

> 6 ABR
Conferência “Futuro do Sec-
tor Têxtil na Beira Interior”
  Esta iniciativa é promovida pela
AISEC e terá lugar, pelas 15 ho-
ras, no Anfiteatro da Parada da
UBI.

6 > 8 ABR
III Congresso da Associação
Portuguesa de Antropologia
“Afinidade e Diferença”
  O orador do seminário que terá
lugar no  ISCTE, em Lisboa, será
Juan Mozzicafreddo.

> 7 ABR
Conferência de
Logística Urbana
  A iniciativa realiza-se no âm-
bito da Pós-Graduação em Mar-
keting Territorial e tem lugar às
14 horas, no anfiteatro 7.21 da
UBI.

> 7 ABR
Cibermedi@: Os Meios de
Comunicação Social Portu-
gueses Online
  A apresentação pública do livro
“Cibermedi@: Os Meios de Co-
municação Social Portugueses
Online” da autoria de Tânia de
Morais Soares terá lugar no dia
7 de Abril, pelas 18 horas, no

auditório Afonso de Barros no
ISCTE (Instituto Superior de Ciên-
cias do Trabalho e da Empresa). A
apresentação da autora e da obra
será feita por Estrela Serrano e  José
Manuel Paquete de Oliveira.

8 > 9 ABR
3º Congresso Internacional de
Optometria e Ciências da
Visão
  Pelo terceiro ano consecutivo, vai
decorrer, na Universidade do Mi-
nho, o 3º Congresso Internacional
de Optometria e Ciências da Visão,
que conta, este ano, com duas das
personalidades da área da opto-
metria: os professores Bernard
Gilmartin (ASTON University,
UK) e Donald Mutti (Ohio State
University, EUA).

> 10 ABR
Conferência “ A Nova Entida-
de Reguladora da Comunica-
ção Social”
  Profissionais dos media, membros
das entidades reguladoras e aca-
démicos vão reunir-se na Univer-
sidade do Minho para debater a no-
va Entidade Reguladora da Co-
municação Social (ERC) e, de uma
forma mais geral, a acção política
e reguladora na esfera mediática.
A sessão de abertura está a cargo
de Augusto Santos Silva, Ministro
dos Assuntos Parlamentares, com
a tutela da Comunicação Social.
A iniciativa é promovida pelo
Centro de Estudos de Comunica-
ção e Sociedade da Universidade
do Minho e terá lugar no auditório
B2 - Campus  de Gualtar, Braga.
Mais informações em: http://www.
cecs .uminho.pt/act iv/conf_
erc2006.htm

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.

> 19 ABR
Tintas: Química e Indústria
  Integrado no ciclo de seminários
em Bioquímica organizado pela
Faculdade de Ciências de Lisboa.
Mais informações em: http://www.
ul.pt/?e=73

> 21 ABR
Conferência de Marketing das
Cidades e do Território
  A iniciativa realiza-se no âmbito
da Pós-Graduação em Marketing
Territorial e tem lugar às 14 ho-
ras, no anfiteatro 7.21 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 San-
tiago de Compostela. A iniciativa
irá incluir as seguintes mesas te-
máticas: imprensa, rádio, televi-
são, internet/multimédia, foto-
grafia e cinema e indústrias cultu-
rais. Para mais  informações con-
sultar o site:  http://www. lusocom
2006.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

26 > 28 ABR
JAC 2006
  As Jornadas Aeronáuticas da Co-
vilhã estão estruturadas  em duas
partes: uma relativa à realização
de palestras/conferências e outra,
com um carácter mais prático,
voltada para a realização de uma
feira/festival aeronáutico com
um lugar no Aeródromo Munici-
pal da Covilhã. As conferências
terão lugar no anfiteatro 8.1 da
UBI.

26 > 28 ABR
Seminário Internacional: Dan-
ça e Movimento Expressivo
  Destinada a profissionais e pes-
quisadores na área da Dança e
Actividades Expressivas, esta ini-
ciativa é promovida pela  Facul-
dade de Motricidade Humana,
Universidade Técnica de Lisboa.

28 ABR > 1 MAI
Robótica'2006 - Festival Na-
cional de Robótica
  A 6ª edição do Festival Nacional
de Robótica, organizada pelo De-
partamento de Elecrónica Indus-
trial da Universidade do Minho,
terá lugar no Pavilhão Multiusos
em Guimarães. Mais informações
em:http://www.robotica2006.
dei.uminho.pt

> 30 ABR
Aniversário da UBI
  Comemorações do 20º aniversá-
rio da Universidade da Beira Inte-
rior.

> 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 Escolar na
Universidade de Aveiro. Este
evento, organizado pelo Depar-
tamento de Ciências da Educação
desta Universidade, tem como tí-

tulo “A Assessoria na Educação em
Debate”. Mais informações em:
http://www. dce.ua.pt/iv_simpo
sio_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

4 >  6 MAI
VIII Encontro para Técnicos
de Saúde
  A organização está a cargo da
Associação Portuguesa de Parami-
loidose, com sede em Vila do Conde
e Núcleo em Unhais da Serra.

> 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 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.

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://
www.ufp.pt/events. php?intld=
1 0 0 7 1

> 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.

> 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.


