
 

 

Inovação Didática no Ensino Superior 

Partilha e Divulgação de Experiências em Inovação Didática no Ensino Superior 
Português 

Candidaturas até 03.04.2013 

Tendo em vista a promoção da partilha e a difusão do conhecimento acumulado nas Instituições 

de Ensino Superior (IES), a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), em colaboração com a 

Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), abre concurso público para financiamento de projetos 

que visem a partilha e a divulgação de experiências em inovação didática no âmbito do ensino 

superior português. 

Pretende-se incentivar a partilha de experiências de inovação didática entre docentes e equipas, 

numa ou em várias áreas disciplinares, e que estejam em curso nas respetivas IES, visando a con-

solidação do conhecimento e a otimização das respetivas práticas, bem como, a sua divulgação. 

Ao presente concurso podem concorrer equipas compostas por docentes ou investigadores afilia-

dos a uma ou mais IES portuguesas. 

Cada proposta deverá indicar um responsável pela coordenação dos trabalhos da equipa. 

As candidaturas devem ser apresentadas em formulário próprio e enviadas, juntamente com os 

restantes documentos de candidatura indicados no Edital do concurso, pa-

ra inovacaodidatica@fct.pt até às 17 horas (GMT) do dia 3 de abril de 2014. 

Para mais informações consulte o Edital do concurso. O presente concurso obedece aos requisi-

tos previstos no Regulamento dos Apoios Especiais. 

Para esclarecimentos adicionais contacte inovacaodidatica@fct.pt. 

 

Universia lança a I edição do Jumping Talent em Portugal 

Evento final será realizado dia 28 de Maio 

O Universia Portugal acaba de lançar o Jumping Talent, uma nova aborda-

gem ao talento universitário, através do qual as empresas participantes 

poderão recrutar os mais prometedores jovens estudantes ou recém licen-

ciados. De uma forma absolutamente inovadora e criativa, o Universia con-

tará com cerca de 60 jovens com um perfil académico excelente e um cur-

riculum vitae com elevado potencial, num evento em que os mesmos são 

convidados a demonstrar as suas habilidades perante os responsáveis pela 

área de recursos humanos das empresas participantes. 

Em formato de “talent show”, o Universia irá romper com os processos de 

seleção tradicionais e recrutar os melhores talentos universitários em Por-

tugal. O perfil dos candidatos deverá ser de áreas relacionadas com a ges-

tão empresarial, desde comunicação, marketing, gestão, economia, recur-

sos humanos, matemática, psicologia, a engenharias, etc. 

 

O evento final será realizado dia 28 de Maio, e terá lugar nas instalações da 

Associação Comercial de Lisboa. 

Durante o concurso, os candidatos irão realizar diferentes provas com foco 

nas competências pessoais, para que as empresas possam avaliar e conhecer melhor cada candi-

dato, com o objetivo de selecionar o talento que melhor se encaixe na sua empresa. 

Os participantes que cheguem à fase final, terão acesso direto aos programas de estágio e de 

primeiro emprego que estejam a decorrer nesse momento nas empresas participantes no Jum-

ping Talent. 

Para além disso, este desafio conta ainda com o apoio dos Hotéis Vila Galé, Associação Nacional 

de Jovens Empresários (ANJE), Associação Comercial de Lisboa (ACL), e com a RFM como media 

partner. 

 

Prémio "Empreendedores 2014" 

Candidaturas até 27.03.2014 

Encontram-se abertas até ao dia 27 de março de 2014 as candidaturas para a 13ª edição do Pré-

mio Empreendedores 2014, organizado pela Fundação Everis, para as seguintes categorias: 

 Tecnologias de informação e economia digital; 

 Saúde e Biotecnologia; 

 Tecnologias Industriais ou energéticas. 

 

Este galardão internacional prevê os seguintes prémios: 

 Vencedor: 60 000 euros para desenvolvimento e lançamento do projeto, acrescidos de um 

pacote de serviços de consultoria, no valor de 10 000 euros; 

 Menção Honrosa: 40 000 euros para o desenvolvimento e lançamento do projeto acrescidos 

dos mesmos serviços de consultoria que recebe o vencedor; 

 Finalistas: Serviços de consultoria para o desenvolvimento do projeto no valor de 5 000 eu-

ros. 

 

 

 

Curso de Metodologias de Apoio à Decisão nas Ciências Agrárias - Nova Edição 

Inscrições até 31.05.2014 

 

O Curso de Metodologias de Apoio à Decisão nas Ciências Agrárias pretende sensibilizar os par-

ticipantes para problemas de otimização que surgem nos processos de tomada de decisão na 

área das Ciências Agrárias. Será feita uma introdução a estes problemas e uma breve referência 

às ferramentas matemáticas a que se pode recorrer para os resolver, salientando os aspetos da 

modelação, da representação em computador e da análise dos resultados. 

 

O curso irá decorrer entre os dias 23 de junho e 4 de julho, no horário das 16h às 19h15 e as ins-

crições deverão ser feitas até ao dia 31 de maio. 

 

Para mais informações e para proceder à sua inscrição, sugerimos a consulta da Página do ISA, 

através da seguinte ligação Metodologias de Apoio à Decisão nas Ciências Agrárias 

 

 

 

 

International Forum on Agri - Food Logistics 2014 

2nd National Scientific Conference AGROLOGISTYKA 2014  

 

The most important issues of food supply chains, which will be taken during the 

conference are: 

 Security and transparency of supply chains 

 The role of logistics in the development of biofuel production 

 The reverse logistics of by-products in the production of raw materials 

 The role of cooperatives in building supply chains 

 Technological and technical progress in logistics 

 The risks in the food supply chain 

 The role of logistics in sustainable development 

The Scientific Forum has been scheduled for 9-13 September 2014 in Poznań, Poland. The theme 

of the Forum is "Efficient Logistics as a Chance of Efficient Consumer Response in the Agri-Food 

Sector”. 

Conference publications: 

Abstracts will be published in the conference proceedings . After two positive reviews full papers 

will be published in one of three journals: 

 Journal of Agribusiness and Rural Development 

 Logistyka 

 Intercathedra 

Apart from the plenary and thematic sessions a poster session is scheduled. The best posters will 

be awarded. 

The official language of the Forum will be English but we have planned some sessions in Polish. 

The Organising Committee will offer study trips to several prominent companies in the Poznań 

Region as part of the Forum programme. 

In addition to the scientific programme the Local Organising Committee will offer an additional 

programme including a sightseeing tour of Poznań combined with a visit to the nearby castle in 

Kórnik. 

 

 

 

ReINventar para crescer  

No dia 9 de Abril vamos juntar os principais líderes e players do sector dos agronegócios para 
debater questões como: 

 Pivot points para os mercados em 2014: contexto económico financeiro global para o investi-
mento agrícola 

 Contas de cultura: como analisar o impacto nas margens dos custos variáveis e dos fatores de 
produção 

 Na conquista de novos mercados agrícolas como reconhecer as oportunidades e evitar os er-
ros na seleção de mercados 

 Quais os mecanismos de defesa dos produtores perante contratos com a grande distribuição   

 

Faça a sua inscrição gratuita aqui  
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