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NOTÍCIAS 
 
Arqueologia no Alentejo 
Localizado em Cabeço de Vide (concelho de Fronteira), a villa romana da Horta da Torre constitui um dos 
mais importantes recursos arqueológicos do Alentejo. Entre os resultados das escavações que se 
efectuam no local, encontra-se um stibadium, o segundo identificado em Portugal. 
 
Programa de Bolsas de Estudo EDP Solidária Educação na UÉ 
Este Programa de Bolsas de Estudos pretende comparticipar a formação de estudantes com reconhecido 
mérito académico e com carências financeiras, inscritos em regime integral no primeiro ciclo de estudos, 
nos cursos de licenciatura em Economia, Gestão e Engenharia Informática, através da atribuição de 
bolsas anuais no valor de mil e quinhentos euros. 
 
Questionário de Experiências Depressivas 
Rui C. Campos, docente do Departamento de Psicologia, edita o Questionário de Experiencias 
Depressivas através do Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora 
(CIEP), na sequência do trabalho de adaptação e validação deste instrumento de medida para a 
população portuguesa. 
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EVENTOS 
 
CES para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa 
O Prémio CES visa galardoar trabalhos de elevada qualidade no domínio das ciências sociais e das 
humanidades. Um dos objetivos principais é o de promover o reconhecimento de estudos que contribuam, 
pelo seu excecional mérito, para o desenvolvimento das comunidades científicas de língua portuguesa. 
 
Double Bill’ #2: Conferência + Sessão de Cinema Comentada 
Conferência: The Solaristic Fourfold 
Sessão de cinema comentada: The Chronicles of Polyaris (Christine Reeh, 2015: 61 min.) 
 
Curso de Língua Portuguesa - Erasmus 
O Curso de Língua Portuguesa Erasmus destina-se exclusivamente a alunos de mobilidade que realizam 
o seu programa Erasmus num dos primeiros ciclos em oferta na Universidade de Évora. 
 
Comemoração do Ano Novo Chinês 
Concerto de Música e Dança Tradicional Chinesas 
 
IV Conferência Internacional Educação Inclusiva 
1º Seminário sobre Deficiência Intelectual 
 
Cursos regulares e intensivos de línguas estrangeiram no ano letivo 2016/2017 
O Centro de Línguas da Escola de Ciências Sociais (CLECS) irá oferecer cursos regulares e intensivos de 
línguas estrangeiras, a iniciar em março de 2017. Destinatários: Público em geral; alunos e funcionários. 
 
1º Congresso Internacional de Redes Sociais 
O 1º Congresso Internacional de Redes Sociais (CIReS) é um fórum que pretende congregar 



investigadores, técnicos e especialistas que desenvolvem a sua atividade no quadro das redes sociais, 
seja no seu estudo, seja no desenho e concretização de projetos de intervenção social e organizacional. 
 
ECIS2017 (25ª Conferência Europeia de Sistemas de Informação) 
A Universidade de Évora, através dos Professores Rui Quaresma e Paulo Resende da Silva do 
Departamento de Gestão, faz parte da organização do ECIS2017, (25ª Conferência Europeia de Sistemas 
de Informação) que se realiza este ano em Guimarães de 5 a 10 de Junho de 2017, no Centro Cultural de 
Vila Flor. 
 
XIV congresso de Psicologia Ambiental  
A Universidade de Évora acolhe o XIV congresso de Psicologia Ambiental PSICAMB 2017. 
Pretendemos que a realização deste segundo congresso em Portugal sirva para dinamizar a investigação 
em Psicologia Ambiental no nosso país e promover a interação com os nossos colegas dos países 
vizinhos, mas também com os de outros países de língua portuguesa, particularmente do Brasil. 
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PROVAS 
 
Provas Públicas de Mestrado em Ciências da Educação 
Expetativas de alunos relativamente à escola - Um estudo com alunos do quarto, sexto e nono anos de 
escolaridade numa escola rural do distrito de Faro 
Candidata | Ana Cristina Ginja 
3 fevereiro | 16h00 | Auditório do Colégio Pedro da Fonseca 
 
Provas Públicas de Mestrado em Ciências da Educação - Avaliação Educacional 
Concepções práticas e avaliativas dos professores do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola 
pública estadual de  
Belém-Pará 
Candidata | Ivete Sousa Silveira 
6 fevereiro | 10h00 | Auditório do Colégio Pedro da Fonseca 
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Provas Públicas de Programa de Doutoramento em História e Filosofia da Ciência 
A divulgação da Fotografia no Portugal Oitocentista: Protagonistas, práticas e redes de circulação do 
saber 
Candidata | Cármen Almeida 
10 fevereiro | 14h30 | Sala de Atos do Colégio do Espirito Santo 
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