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Novos Talentos em Matemática 2013 

Bolsas para estudantes universitários 

Candidaturas até 08.10.2013 

Com o objetivo de estimular nos jovens o gosto, a capacidade e a vocação de pensar e investigar em 

Matemática, instituiu a Fundação Calouste Gulbenkian o Programa Novos Talentos em Matemáti-

ca. Este programa distingue, anualmente, estudantes universitários que evidenciem um elevado méri-

to académico e incentiva o desenvolvimento da sua cultura e aptidões matemáticas, apoiando o seu 

trabalho junto de reconhecidos especialistas, que exercem o papel de tutores. 

Espera-se dos participantes no Programa que, sob a orientação dos tutores, realizem trabalho de estu-

do aprofundado e/ou participem ativamente num programa de seminários e/ou se iniciem na investi-

gação em Matemática. 

Regulamento Novos Talentos em Matemática 2013  

Boletim de candidatura online 

 

Programa Fulbright Specialists  

A Comissão Fulbright informa que o concurso para o Programa Fulbright Specialists - que se encontra-

va suspenso - foi reaberto. 

As Instituições Portuguesas (universidades, centros de investigação, bibliotecas, museus e departa-

mentos ministeriais) podem candidatar-se a receber Fulbright Specialists norte-americanos para cola-

borarem no desenvolvimento de projetos de curta duração, nas áreas do ensino, consultoria e inves-

tigação. 

Áreas 

Administração Pública, Agricultura, Antropologia, Arqueologia, Biologia, Ciência Política, Ciências do 

Ambiente, Ciências Documentais, Comunicação e Jornalismo, Direito, Economia, Educação, Engenha-

ria, Ensino do Inglês como Língua Estrangeira ou Segunda Língua/ Linguística Aplicada, Estudos Ameri-

canos, Estudos da Paz e Resolução de Conflitos, Física, Gestão, Matemática, Planeamento Urbano, Quí-

mica, Saúde Pública, Serviço Social, Sociologia, Tecnologias da Informação. 

Atividades 

Algumas atividades possíveis no âmbito dos projetos: 

- Apresentação de palestras ao nível pré e pós-graduado; 

- Participação ou condução de seminários ou workshops; 

- Colaboração em projetos de investigação; 

- Participação em atividades curriculares especiais e conferências; 

- Consultoria no âmbito de projetos de desenvolvimento curricular e formação do corpo docente e de 

desenvolvimento dos curricula académicos ou de material de estudo. 

Os projetos devem ser submetidos com pelo menos 4 meses de antecedência. 

Os encargos da deslocação e estadia dos especialistas serão partilhados pelo Programa Fulbright e pela 

instituição portuguesa, a qual suportará as despesas de alojamento, alimentação e deslocações dentro 

do território nacional. 

Acesso a instruções detalhadas e ao sistema de candidatura online 

Para informação sobre quais as especializações elegíveis para este programa, consultar o site do Coun-

cil for International Exchange of Scholars (CIES): 

 

Bolsas de Estudo do Ministério da Educação da Tailândia 2014  

Candidaturas até 30.08.2013 

Encontra-se aberto concurso para a apresentação de candidaturas no âmbito do Programa de Bolsas 

ASEM-DUO Tailândia 2014, promovido pelo Ministério da Educação da Tailândia. 

 

O Programa em questão pretende promover a mobilidade de estudantes entre a Tailândia e os países 

europeus membros da ASEM durante um semestre (no máximo 4 meses). Deste modo, o DUO Tailân-

dia exige que haja um intercâmbio de estudantes (para enviar um estudante/investigador europeu as 

instituições europeias deverão acolher um estudante/investigador tailandês) para se candidatarem ao 

financiamento. 

Os interessados poderão consultar os formulários de candidatura AQUI 

  

 

Monitorização Microbiológica de Estações de Tratamento de Águas Residuais 

Inscrições até 01.07.2013 

Público-alvo: Engenheiros Químicos, Biológicos e do Ambiente; Técnicos e operadores de estações de 

tratamento de águas residuais 

O ISEC vai realizar de um curso em três módulos documentais (em e-Learning) e dois módulos labora-

toriais (presenciais) na temática da monitorização microbiológica de estações de tratamento de águas 

residuais, orientado para a análise do tipo e estrutura da biomassa, bactérias filamentosas e protozoá-

rios e metazoários presentes em tanques de arejamento de estações de tratamento de águas resi-

duais. 

Inscrições On - line 

 Documentos de inscrição:  

- Bilhete de Identidade e NIF ou Cartão de Cidadão 

- Ficha de inscrição – Link Ficha de Inscrição 

 

Preço por formando por módulo documental: 50 €/módulo (1 módulo); 40 €/módulo (2 ou 3 módulos) 

Preço por formando por módulo laboratorial 75 € módulo (1 módulo); 50 € módulo (2 módulos) 

Preço por formando por ação completa: 190 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Agricultural Science and Food Engineering Conference (ASFE 2014)   

12 a 14.01.2014, Shenzhen, China           
Submission Due 10.09. 2013  

This year, we will focus on:  

Nutrition 

Pesticide 

All the accepted papers will be published by "Journal of Agricultural Chemistry and Environ-

ment" (ISSN:2325-7458), a peer-reviewed open access journal that can ensure the widest dissemina-

tion of your published work. For more information, please visit: http://www.scirp.org/journal/jacen/ 

If you want to present your research results but do NOT wish to publish a paper, you may simply sub-

mit an Abstract to our Registration System. If you want to present your research results but do NOT 

wish to publish a paper, you may simply submit an Abstract to our Registration System. 

 

Contact: 

Email: workshop_January@engii.org 

Tel : +86- 132 6470 2250 

Consulte AQUI: 
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