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NOTÍCIAS 

  

Pré-candidaturas a Mestrados: a partir de 20 de maio de 2015 
A Universidade de Évora, procede à abertura de pré-candidaturas para os cursos que ainda se 
encontram a aguardar conclusão do processo de acreditação e/ou registo na Direção Geral de Ensino 
Superior. 
  

Cursos Livres - Escola de Ciências Sociais 
A Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora abre as portas ao conhecimento, com uma oferta 
variada e abrangente nos diferentes domínios do Conhecimento. Estão abertas as inscrições. 
Público-alvo: Estes cursos destinam-se a todos que queiram aprofundar os seus conhecimentos nas 
áreas específicas dos cursos, nomeadamente estudantes e profissionais de qualquer área das Ciências 
Sociais ou de outras Ciências, bem como cidadãos em geral. 
No final de cada Curso serão entregues Certificados de presença.  
As inscrições para cada curso terminam dois dias antes da data de início do Curso. 

Consultar informação complementar 

Maiores de 23 anos - Resultados das Provas Específicas 
Os resultados finais das provas específicas para o acesso ao ensino superior dos maiores de 23 anos já 
estão divulgados. 
  

Concurso Nacional de Inovação - Novo Banco 
A edição 2015 do NOVO BANCO Concurso Nacional de Inovação já arrancou com o intuito de, mais uma 
vez, premiar e divulgar projetos de investigação, desenvolvimento e inovação em áreas de aplicação 
ligadas aos recursos endógenos do País e dirigidos à melhoria de produtos, processos ou serviços. 
  

Março foi o mês das Ciências Sociais na Universidade de Évora 
Realizou-se mais uma edição da Semana das Ciências Sociais na Universidade de Évora. Trata-se de 
uma organização da Associação Académica da Universidade de Évora, que conta com o apoio da Escola 
de Ciências Sociais, e que pretende promover a discussão de temas vários no âmbito das áreas 
disciplinares que compõem a oferta formativa desta Escola na Universidade de Évora. 
  

Paulo Cardoso, docente do Departamento de Psicologia Publicou um capítulo no Handbook of the Life 
Design paradigm: From practice to theory, from theory to practice. 

Duarte, M. E., & Cardoso, P.(2015). The life Design paradigm: from practice to theory. In Laura Nota & 
Jerome Rossier, Handbook of the Life Design paradigm: From practice to theory, from theory to practice. 
(pp. 41-58). Göttingen, Germany: Hogrefe Publishing. 

  

http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/noticias/%28item%29/16854
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/noticias/%28item%29/16874
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/noticias/%28item%29/16958
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/noticias/%28item%29/16782
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/noticias/%28item%29/16741
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/noticias/%28item%29/16717
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/noticias/%28item%29/16717


Prémio EDP Inovação 2015 
Para empreendedores cheios de energia. 
O Prémio EDP Inovação traduz-se assim no incentivo do Grupo EDP ao desenvolvimento de novos 
projetos empresariais focados em inovação tecnológica ou em inovação de modelo de negócio, na área 
das tecnologias limpas no setor da energia.  
O prazo de candidaturas foi prorrogado, termina a 14 de junho. 

………………………………………………..……………………… 

EVENTOS 

  

Tabaco Zero 
Campanha de Prevenção Tabágica 
Alunos de Educação para a Saúde Realizam Campanha de Prevenção Tabágica 

Aproximando-se o World No Tobacco Day (http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-
day/2015/event/en/), os alunos das unidades curriculares de educação para a saúde, da Escola de 
Ciências Sociais da Universidade de Évora, vão realizar dia 30 de maio a 5.ª Campanha de Prevenção 
Tabágica no seguinte local: Supermercado Intermarché (Quinta do Alcântara) 

1st International Academic Conference Edutainment: Games and ICT in Education 
Edutainment is an international interdisciplinary conference for the researchers of edutainment, 
gamification of education, and the use of games, ICT and other innovations in teaching and learning. 
  

Ciclo de debates | 2015 - Pensar a administração pública 
15ª Sessão: Tecnologia e Cidadania: a AP à distância de um clique 
  

Curso Básico de Reservas e Emissões GALILEO 
Curso exclusivo da Travelport para Certificação Galileo destinado a dotar os formandos dos 
conhecimentos básicos necessários para elaborar reservas aéreas e emitir os diversos documentos. 
Consultar programa 

  

Jornadas Filosofia e Crianças (II) 
O tema escolhido para as jornadas relaciona-se com a relevância da intervenção da filosofia na educação 
no contexto da actual situação escolar. As jornadas visam dar a conhecer práticas e reflexões 
decorrentes da presença da filosofia nos espaços educativos, vincado o seu compromisso educativo e o 
seu desdobramento por áreas e metodologias. 
Consultar programa 

…………………………………………………………………… 

PROVAS 

 

Provas Públicas de Mestrado em Economia Monetária e Financeira 
Análise das Alternativas de Âncora Monetária para a Economia Angolana 
Candidata | Maria Cláudia Calandula 
29 maio | 10h00 | Sala 124 | Colégio do Espírito Santo 

http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/noticias/%28item%29/16647
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/eventos/%28item%29/16987
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2015/event/en/
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2015/event/en/
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/eventos/%28item%29/16587
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/eventos/%28item%29/16908
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/eventos/%28item%29/15801
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/eventos/%28item%29/16988
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/provas_mestrado/%28item%29/2506


  

Provas Públicas de Mestrado em Ciências da Educação 
A Aprendizagem no quotidiano dos indivíduos seniores: o contributo do meio e das instituições 
Candidata | Vanessa Cristina Reis Catronga 

5 junho | 16h00 | Auditório do Colégio Pedro da Fonseca 

  

Provas Públicas de Mestrado em Ciências da Educação-Avaliação Educacional 
Formação Inicial de professores de física e química: Perceções de alunos em processo de pratica 
pedagógica 
Candidata | Susana Maria Guerra Martins dos Santos Assunção 

11 junho | 15h00 | Auditório do Colégio Pedro da Fonseca 

  

Provas Públicas de Mestrado em Gestão 
Os Fundos Permanentes na Casa Pia de Lisboa 
Candidato | Jorge Umberto Ramalho Miranda 

12 junho | 14h30 | Sala 131 | Colégio do Espírito Santo 

  

Provas Públicas de Mestrado em Economia e Gestão Aplicadas 
O Investimento Imobiliário em Angola-O Caso do Património Residencial de Luanda 
Candidata | Zoraima Patricia Sebastião Chaves 

25 junho | 10h00 | Sala 124 | Colégio do Espírito Santo 

  

Provas Públicas de Mestrado em Economia e Gestão Aplicadas 
Fusões e aquisições: uma alternativa a estratégias de permanência e crescimento das MPME no 
mercado luandense: o caso CUILO e SILVER STAR 
Candidato | Lucas Agostinho Mujamena 

25 junho | 14h00 | Sala 124 | Colégio do Espírito Santo 

  

Provas Públicas de Mestrado em Economia e Gestão Aplicadas 
Estratégias para melhorar a produção, comercialização e transformação do café robusta: o caso do 
município de Uíge, Província do Uíge 
Candidato | Amândio Sebastião Francisco 

25 junho | 16h00 | Sala 124 | Colégio do Espírito Santo 

…………………………………………………………………… 

Provas Públicas de Programa de Doutoramento em Filosofia 
A fundamentação filosófica das noções de cuidar e de responsabilidade no pensamento de Maria de 
Lourdes Pintasilgo 
Candidata | Marília Manuel Rosado Carrilho 

5 junho | 15h00 | Sala de Atos do Colégio do Espírito Santo 

http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/provas_mestrado/%28item%29/2437
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/provas_mestrado/%28item%29/2112
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/provas_mestrado/%28item%29/7357
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/provas_mestrado/%28item%29/7317
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/provas_mestrado/%28item%29/7326
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/provas_mestrado/%28item%29/7051
http://www.ecs.uevora.pt/divulgacoes/provas_doutoramento/%28item%29/7035


…………………………………………………………………… 
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