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NOTÍCIAS 
Universidades de Évora e Algarve realizam a maior investigação de sempre sobre saúde dos 
professores em Portugal 
Os resultados de três estudos realizados na Universidade de Évora e Universidade do Algarve 
foram apresentados no passado dia 11 de julho na Universidade de Évora. Considerados como 
os maiores estudos feitos até ao momento no nosso país sobre “stress”, motivação e a saúde 
dos professores em Portugal, os investigadores destacam que, numa amostra de 12.158 
professores portugueses, 52.4% percecionam bem-estar do desempenho da sua SEC-PSI 
atividade profissional, 50.2% sofrem de esgotamento, 26.9% de distúrbios cognitivos, 32% de 
distúrbios músculo-esqueléticos e 27.9% de alterações na voz. 
 
Entrevista a Jorge de Oliveira 
Jorge Oliveira é Professor no Departamento de História e Diretor do Laboratório Pinho Monteiro 
da UÉ. Responsável pela transição da “arqueologia amadora” para uma “arqueologia 
profissional” na Universidade de Évora, participou e liderou inúmeras escavações arqueológicas 
no território alentejano.   
 
Inquérito às IES sobre necessidades educativas especiais 
Elisa Chaleta, Professora do Departamento de Psicologia e investigadora do CIEP - Centro de 
Investigação em Educação e Psicologia, representou o CRUP neste grupo de trabalho. 
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EVENTOS 
Curso Livre - Modelação 3D em Sistemas de Informação Geográfica: aplicações práticas em 
História e Arqueologia 
Este curso destina-se a todos que queiram aprofundar os seus conhecimentos na área específica 
do curso, nomeadamente estudantes e profissionais de qualquer área das Ciências Sociais ou de 
outras Ciências, bem como cidadãos em geral. Decorre de 13 a 14 de Setembro na Universidade 
de Évora. 
 
Educação de adultos: ninguém pode ficar para trás 
O Seminário – Educação de adultos: ninguém pode ficar para trás realiza-se no dia 20 de 
setembro, no Auditório do Conselho Nacional de Educação (CNE), com a participação do 
Professor José Bravo Nico docente do Departamento de Pedagogia e Educação (UÉ). 
 
III Leipzig-Evora Scientific Meeting in Psychology 
O Departamento de Psicologia da Universidade de Évora e o Instituto de Psicologia da 
Universidade de Leipzig organizam em conjunto o III Leipzig-Evora Scientific Meeting in 
Psychology com o objetivo de consolidar a cooperação académica e científica entre ambas as 
instituições, promovendo o conhecimento mútuo de estudiosos, cientistas e estudantes, 
ampliando a produção científica comum e reforçar as relações institucionais.   
 
III Internacional Forum on Management 
A Universidade de Évora, a Universidade do Algarve, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 
Estoril e a Universidade Aberta são parceiros na realização do III Internacional Forum on 
Management. 
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PROVAS 
Provas Públicas de Mestrado em Relações Internacionais e Estudos Europeus 
A União Europeia e o Conflito Ucraniano: atuais medidas de política de segurança e de defesa e 
perspectivas futuras. 
Candidato | Hugo Miguel Silva 
18 setembro | 10h00 | Sala 124 | Colégio do Espírito Santo 
 
Provas Públicas de Programa de Doutoramento em História 
Missionários do corpo e da alma. Poderes, circulação cultural e práticas de cura nas enfermarias 
das missões e colégios da companhia de jesus. Goa e Bahia, 1542-1620. 
Candidata | Lais Viena de Souza 
12 setembro |14h30 | Sala de Atos da Universidade de Évora 
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