
 

 

X FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGA-

CIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES)  

25 al 28 de junio de 2013 en Granada (España)  

INSCRIPCIONES Y ENVIO DE TRABAJOS ON-LINE. ARTICULOS Y PROCEEDINGS PAPERS 

IMPORTANTE: Fecha límite de presentación de trabajos: 21 de marzo.  

  

PROGRAMA CIENTÍFICO; CONFERENCIAS; SESIONES APLICADAS; SIMPOSIOS INVITADOS; SESIONES DE DEBATE 

 

Se pueden presentar trabajos sobre las temáticas que trata el Foro. 

 

Se realizará una selección entre aquellos trabajos presentados en el X Foro que serán incluidos en un número monográfico de la revista Aula Abierta 

y otro de la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud. Además, los autores tendrán la posibilidad de presentar uno de sus trabajos en formato 

capítulo. Los capítulos aceptados por el Comité Científico serán publicados en un libro de capítulos con ISBN.  Los mejores trabajos en formato capí-

tulo presentados en el X Foro serán seleccionados por el Comité Científico, mediante evaluación por pares, como Proceedings Papers. 

 

 

 

 

 

 

Joint Research Center - Abertura de concurso para recrutamento para investigadores pós doc  

Call for Expressions of Interest 

 

O Joint Research Center abriu um concurso para investigadores pós doutorais para os seus 8 Institutos. Os institutos estão localizados em cinco locais 

diferentes: Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Espanha, nas seguintes áreas: Ciências Naturais, Ciências Quantitativas, Ciências Naturais e Humanas, 

Ciências da Terra, do Ambiente e da Agricultura, Ciências da Saúde. 

Requerimentos: 

Um nível de ensino correspondente à conclusão de estudos universitários de pelo menos três anos atestado por um diploma e: 

a) Pelo menos 5 cinco anos de experiência profissional num dos seguintes campos: 

b) Possuir um diploma de doutoramento num dos seguintes campos: 

Biologia, Química, Ciências Naturais, Ciências Biomédicas, Bioquímica, Oceanografia / Marinha, Nanotecnologia, Nano biotecnologia, Veterinária, 

Engenharia, Matemática, Física, Ciências da Computação, Estatística, Ciências Materiais, Economia, Ciências Políticas, Ciências Sociais, Ciências da 

Educação, Psicologia, Geografia, Ciências Ambientais, Ciências Agrárias, Engenharia Agrícola, Meteorologia, Ciências Hidrológicas, Ciências da Ecolo-

gia e Florestal, Geologia, Ciências Médicas, Farmácia e Nutrição. 

 

Chama-se a atenção para o objetivo deste concurso: criação de uma base de dados de investigadores pós doutorados dos melhores classificados nes-

te processo de seleção. Posteriormente serão selecionados para os Institutos do Joint Research Center, assim como para a Direção-Geral das Redes 

das Comunicações, Direção-Geral da Investigação e Inovação, Direção-Geral da Saúde e Proteção dos Consumidores da Comissão Europeia.  

 

 

 

 

 

 

 

 Programa Prometeo (candidaturas abertas em permanência) 

 O Programa Prometeo é um programa de Bolsas que visa atrair docentes e investigadores doutorados ao Equador. 

Fundação Carolina – Convocatória de bolsas 2013/14                                                            

Aberta a Convocatória de bolsas 2013/14 da Fundación Carolina (Espanha)  até 07.04.2013                              

anuncio_bolsas                                

Convocatoria de becas 2013 - 2014_espanhol                            

Nota de Imprensa Convocatória de Bolsas Fundação Carolina 2013                                        

Global Korea Scholarship (GKS) - Bolsas de estudo para mestrados na Coreia            

Este programa é composto por três anos de estudo: um ano de estudo do idioma coreano e dois anos de curso de mestrado. A bolsa inclui as des-

pesas com viagens, taxas de matrícula e demais custos de vida. 

As candidaturas devem ser feitas por e-mail para a Cheongju University, responsável pela primeira etapa de selecção de candidatos. 

Os interessados podem  contactar a Cheongju University para do e-mail cju.intl@gmail.com (Jong Yoom Lim). 

Para mais esclarecimentos contacte: 

International Relations Office 

Avenida das Forças Armadas, Building  I, Room 1S7/1S11 

1649-026 LISBOA Portugal 

Tel.: +351 217 903 049 ext. 731071 

Fax: +351 217 903 929 

Masdar Institute - Oportunidades de Bolsas de estudo nos Emirates Arabes Unidos 

Para outras informações  adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos                

maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

Abertura de várias BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO                 

 

VII JORNADAS INTERNACIONAIS DE SUINICULTURA 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ESTUDANTES DE AGRICULTURA 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

DE 15 A 16.03.2013 

Ao longo dos dois dias, as jornadas serão organizadas em sessões que irão abordar como por exemplo: Nutrição, Ambiente, Reprodução, Maneio, Bem-

Estar Animal, Instalações e Equipamentos e Sanidade Animal, para além disso, no último dia teremos uma Mesa Redonda com o tema “A relação entre 

a produção, indústria e grande distribuição no mercado da carne de porco.” 

Programa Caso tenham alguma dúvida não hesitem em contactar o email: iaas@utad.pt 

 

 

Simpósio Nacional Biodiversidade e Apicultura  

17.05.2013, Escola Superior Agrária de Castelo Branco 

O Simpósio Nacional Biodiversidade e Apicultura terá lugar na Escola Superior Agrária de Castelo Branco no 

dia 17 de maio, contando com a colaboração desta Instituição e de vários docentes e investigadores. 

Este evento, é a primeira iniciativa do programa para este ano, e compreenderá também, o Simpósio sobre 

Agricultura Energia e Ambiente, previsto para o final de outubro na Universidade de Évora. 

A abordagem e o debate destes temas, afigura-se-nos de grande importância no contexto atual, para o desenvolvimento de uma produção agrícola sus-

tentável, em que a biodiversidade e o papel dos insetos polinizadores, nomeadamente as abelhas, são fatores determinantes para o seu sucesso, consti-

tuindo um património ecológico que é necessário cada vez mais: estudar, divulgar,  preservar e proteger. 

Para completar este programa, está também prevista para o dia seguinte, uma visita pluridisciplinar (cujo programa será divulgado brevemente), que 

englobará a avifauna do Parque Natural do Tejo Internacional, uma moderna exploração de pequenos frutos (mirtilos, framboesas, amoras e groselhas) e 

os famosos pomares de cereja na região da Cova da Beira. 

Consulte aqui o PROGRAMA 

Portugal 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 Gabinete de Promoção do Programa-Quadro (GPPQ) 

 Agência de Inovação 

 Proder 

 LIFE - ICNB 

 Compete QREN 

 Eracareers 

 UiIPS 

 deGRAU Científico  

Bolsas 

 Bolsas Marie Curie 

        Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 

 Bolsas Fulbright  

União Europeia 

European Commission Research 

CORDIS 

UK Research Office 

European Association of Research  

7º Programa-Quadro 

European Science Foundation 

European Research Council 

European Institute of Innovation & Technology 

Portal Euraxess 

INTERREG IV C 

Life + 

EFSA 

COST 
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