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NOTÍCIAS 
 
Universidade de Évora distingue João de Melo com Prémio Vergílio Ferreira 
O Prémio Vergílio Ferreira 2016 foi atribuído ao escritor João de Melo. Este galardão incide sobre o conjunto da obra de 
um autor que se tenha distinguido nos domínios da ficção ou do ensaio. 
O júri do Prémio que pretende homenagear o escritor de ‘‘Aparição’’ é composto este ano pelos Professores António 
Sáez Delgado (Presidente), Elisa Esteves, do Departamento de Linguística e Literaturas, Gustavo Rubim, Carlos Reis e 
pela escritora Lídia Jorge, vencedora da última edição do prémio. 
 
Projeto Inovador 
Visa melhorar aprendizagens em crianças do 1º Ciclo. 
Investigadores da UE desenvolvem projeto com a Gulbenkian 
José Verdasca, coordenador do projeto resultante de um protocolo estabelecido entre a Fundação Calouste 
Gulbenkian e o Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora (CIEP-UE), explica que a 
finalidade é precisamente promover a melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares nas novas gerações 
fazendo uma simbiose entre o currículo formal e o não formal. 
 
Concurso Multimédia: Uma Viagem no Tempo, um Passeio pela História 
Uma Viagem no Tempo, um Passeio pela História  é um Concurso Multimédia, promovido pelo Departamento de 
História, destinado  aos alunos do 10º,11º,e 12º anos, da área de Humanidades do Ensino Secundário, do Alentejo e do 
Algarve. 
 
Prémio André Jordan - Edição 2016 
Prémio André Jordan: investigação em economia do imobiliário (candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2016) 
Este prémio destina-se a alunos e ex-alunos de Mestrado e Doutoramento bem como ao corpo docente (que tenha 
publicado artigos enquadráveis na categoria de Teses de Doutoramento / Artigos Científicos), em áreas que vão  desde 
a economia e gestão imobiliária até às finanças, investimento, avaliação, marketing, informação, fiscalidade, economia 
urbana, planeamento, urbanismo, sustentabilidade, ambiente e turismo, desde que relacionadas com o imobiliário.    

………………………………………………………………………... 
EVENTOS 
 
Conferência: Identificação das Causas do Abandono Escolar na Universidade de Évora 
No âmbito da conferência ‘‘Identificação das Causas do Abandono Escolar na Universidade de Évora’’,  serão 
apresentados os resultados de um estudo exaustivo, conduzido ao longo do último ano por uma equipa 
multidisciplinar de investigadores e técnicos da Universidade de Évora. Coordenadora do projeto Profª Doutora 
Rosalina Pisco Costa do Departamento de Sociologia da UÉ. 
 
A UMPP divulga o UMPP Estudos nº 4 - 2015 
O UMPP Estudos nº 4 - 2015 foi elaborado por Paulo Neto, Professor do Departamento de Economia e Maria Manuel 
Serrano, do Departamento de Sociologia, João Fermisson, Cristina Nunes e Nuno Duarte, e intitula-se "Estudo de Caso: 
Análise do Perfil de Investimento em Ações Coletivas Apoiado pelo QREN 2007-2013 na Região Alentejo". 
 
Prémio Primus Inter Pares, uma iniciativa do Banco Santander Totta e do Jornal Expresso 
Tem vindo a consolidar-se no panorama universitário português como um galardão de referência, destinado a 
promover a excelência e profissionalismo na gestão de empresas em Portugal, recebendo um número cada vez maior 
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de candidaturas.Em cada edição, são premiados os três melhores candidatos finalistas de mestrado nas áreas de 
Economia, Gestão e Engenharia, atraves de um completo processo de avaliação que tem por base critérios como as 
capacidades de liderança, de iniciativa e de trabalho em equipa, fundamentais para encontrar os futuros lideres. 
 
A UMPP e a DianaFM realizam o segundo programa da segunda temporada do Programa de rádio "Alentejo em Análise" 
No âmbito das atividades da UMPP e em colaboração com a DianaFM, no próximo dia 17 de fevereiro de 2016, Paulo 
Neto, Professor do Departamento de Economia e José Faustino irão realizar o segundo programa da segunda 
temporada deste Programa que terá agora uma periodicidade mensal. 
 
Seminário «A Formação de Educador@s e Professor@s na UniverCidade de Évora» 
Destina-se simultaneamente a um público interno da Universidade e a um público externo, nomeadamente a ex-
alun@s da UÉ, profissionais de instituições parceiras da UÉ e também a profissionais de instituições de ensino superior 
que se interessam pela formação de educador@s e professor@s do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
………………………………………………………………………... 
PROVAS 
 
Provas Públicas de Mestrado em Psicologia 
Estudo do resultado de uma intervenção no desenvolvimento vocacional de adolescentes 
Candidata | Elsa Cristina Correia 
26 janeiro | 14:30h | Auditório do Colégio Pedro da Fonseca 
 
Provas Públicas de Mestrado em Relações Internacionais e Estudos Europeus 
A Globalização e o novo paradigma civilizacional - a perspectiva de Leonardo Boff 
Candidata | Ana Maria Mata 
27 janeiro | 10:30h | Sala 131 Colégio do Espírito Santo 
 
Provas Públicas de Mestrado em Relações Internacionais e Estudos Europeus 
Imigração ilegal um factor de instabilidade sócio-económica para Angola 
Candidato | Anibal Lopes 
4 fevereiro | 10:30h | Sala 124 Colégio do Espírito Santo 
 
Provas Públicas de Mestrado em Gestão 
O ciclo PDCA no sistema de controlo interno em ambiente hospitalar no SNS 
Candidato | Pedro Miguel Barras 
5 fevereiro | 10:00h | Sala 124 Colégio do Espírito Santo 
 
Provas Públicas de Mestrado em Sociologia 
"Falar por trás das costas": o boato e o rumor no seio de pequenos grupos, parte da integração ou factor de exclusão? 
Candidato | João Miguel Paula 
11 fevereiro | 11:00h | Sala 124 Colégio do Espírito Santo 
 

………………………………………………………………………... 

Provas Públicas de Programa de Doutoramento em Filosofia 
Candidato | António José Caselas 
29 janeiro | 15:00h Sala de Atos do Colégio do Espírito Santo 
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