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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DAS CIÊNCIAS VETERINÁRIAS 
  

Encontra-se aberto, até ao dia 9 de agosto, um concurso para Bolsa de Investigação (licenciatura), 

na área das Ciências Veterinárias, para desenvolver trabalhos de investigação no âmbito do projeto 
RUMMUNITY - Diminuição da mortalidade e morbilidade perinatais por falha da transferência da 
imunidade passiva em bovinos em regime extensivo com base na administração de plasma, aprovado 
pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, cofinanciado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) e por fundos nacionais. 
 
A bolsa, sob orientação científica da Professora Doutora Rute Santos, terá a duração de 9 meses, 
eventualmente renovável até ao limite de 18 meses. 

   
   

 

  

INVESTIGADORES DA C3i PRESTAM APOIO À FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA 
 
Na sequência do protocolo assinado entre o Instituto Politécnico de Portalegre e a Fundação Cidade 
de Ammaia, no dia 20 de julho, com o principal objetivo de valorizar a importância do património 
classificado da cidade romana de AMMAIA, investigadores da C3i irão prestar apoio nas áreas do 
Turismo, da Comunicação e do Marketing. 
 
Após a assinatura do protocolo, realizou-se uma reunião para apresentação de uma síntese das 
propostas e resultados dos trabalhos sobre o tema “Fundação Cidade de AMMAIA” que, 
informalmente, foram desenvolvidos por alunos do IPPortalegre. 

   
   

 

  

WORKSHOP: CONSTRUÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E RECOLHA DE DADOS ONLINE 
 
Decorreu, no dia 13 de julho, na ESTG-IPPortalegre, o Workshop: Construção de questionários e 
recolha de dados online, dinamizado pela Professora Doutora Ana José, Investigadora do N-CSHS. 
 
O workshop, que contou com a presença de 17 participantes, teve como objetivos principais abordar 
o processo de construção de um instrumento de recolha de dados online, através da utilização do 
google forms, e consequente processo de recolha dos dados, e abordar algumas metodologias de 
tratamento dos dados, partindo da base de dados gerada pelas respostas, com a utilização do 
programa SPSS. 
 

   
   

 

  

INVESTIGADORES DA C3i PARTICIPAM EM EVENTOS CIENTÍFICOS 
 
A partir da informação recolhida e enviada pela coordenação dos Núcleos de Investigação, a C3i 
divulga a lista de eventos científicos, nos quais participaram os membros integrados e os membros 
colaboradores de cada núcleo. 
 
Pretende-se, desta forma, dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos investigadores da C3i, quer 
participem como membros das comissões organizadoras ou científicas, quer como oradores ou 
coautores de comunicações e posters. 
 
A informação pode ser consultada aqui.  

   
   

 

  

CONGRESSOS: CALLS 
 
»  II Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias | prazo para submissão termina a 15 de 

agosto | realiza-se de 16 a 18 de novembro | Elvas, Portugal 
 

» II Colóquio Ibérico Empreendedorismo e Mudança Social | prazo para submissão termina a 1 de 
setembro | realiza-se a 12 e 13 de outubro | Beja, Portugal 
 

» XVII Encontro Nacional de Educação em Ciências | prazo para submissão termina a 30 de 
setembro | realiza-se de 14 a 16 de setembro | Viana do Castelo, Portugal 
 

» AFIRSE - A investigação, a formação, as políticas e as práticas em educação | prazo para 
submissão termina a 30 de outubro | realiza-se de 1 a 3 de fevereiro | Lisboa, Portugal 

   
   

 

  

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS  
 

SNIP SJR IPP 
» Journal of Operations Management 2.213 1.283 2.841 
» Materials and Design 1.300 1.111 2.457 
» Food and Energy Security   0.630 0.780 1.658 
» Soil Biology and Biochemistry 2.197 2.121 3.792 
» Energy Storage Materials 0.805 0.619 1.397 
» Journal of Composites for Construction 2.214 4.169 10.305 
» American Sociological Review 2.488 1.641 1.821 
» Journal of Financial and Quantitative Analysis 1.533 2.998 1.806 

 

Legenda: 
Os dados referentes a 2015 têm acesso livre em www.JournalMetrics.com e em www.Scopus.com  
SNIP – Source Normalized Impact per Paper  | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact Factor 

   
   

 

  

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO 
 

» Convocatórias Swiss Foundation for Solidarity in Tourism | termina a 1 de setembro 
 

» Candidaturas PDR2020: recursos genéticos - conservação e melhoramento de recursos genéticos 
vegetais | termina a 20 de outubro 

 
» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – Internacionalização de I&D 

– projetos individuais | aberto em permanência 
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