FEVEREIRO 2016

COORDENADOR DA C3I NO "ESPAÇO POLITÉCNICO" DA RÁDIO PORTALEGRE
No dia 15 de fevereiro, o Coordenador da C3i, Professor João Emílio Alves, foi entrevistado no
"Espaço Politécnico" da Rádio Portalegre, que vai para o ar todas as segundas-feiras, pelas 12 horas.
Nessa entrevista apresentou a missão da C3i, os Núcleos de Investigação e os projetos de
investigação, destacando que estão em avaliação mais de 40 candidaturas, orçadas em mais de 38
milhões de euros, sendo a comparticipação do IPPortalegre superior a 5 milhões de euros.
Referiu ainda a importância da C3i na disseminação do conhecimento e da produção científica dos
investigadores do Instituto Politécnico de Portalegre.

DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES E RAPARIGAS NA CIÊNCIA
Como forma de reconhecimento dos esforços realizados pela UNESCO, pela ONU Mulheres, pela
UIT e por outras organizações relevantes que apoiam e promovem o acesso das mulheres e
raparigas à educação, formação e atividade de investigação científica, tecnológica, de engenharia e
matemática, a Assembleia-Geral das Nações Unidas adotou a resolução A/70/474/Add.2, declarando
o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, que foi
comemorado, pela primeira vez, este ano.
Na C3i, num universo de 148 investigadores, 51% são mulheres!

CONGRESSOS: CALLS ABERTAS
» 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management | prazo para submissão
termina a 31 de março | realiza-se de 18 a 20 de julho | Roma – Itália
» 2nd International Congress Green Chemistry and Sustainable Engineering | prazo para submissão
termina a 31 de março | realiza-se de 20 a 22 de julho | Roma – Itália
» Global Conference on Applied Physics and Mathematics | prazo para submissão termina a 31 de
março | realiza-se de 25 a 27 de julho | Roma – Itália
» Global Conference on Applied Computing in Science and Engineering | prazo para submissão
termina a 31 de março | realiza-se de 27 a 29 de julho | Roma – Itália

MCTES ELEGEU A CIÊNCIA ABERTA COMO PILAR DO SEU PROGRAMA
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) publicou recentemente os princípios
orientadores para a Ciência Aberta | Conhecimento para Todos. O documento pode ser consultado
aqui.
Compete à C3i incentivar os seus investigadores a disponibilizarem no RCAAP toda a sua produção
científica para que o acesso aberto à ciência seja mais acessível a todos, contribuindo, desta forma,
para a valorização e para o crescente reconhecimento da investigação que é feita no Instituto
Politécnico de Portalegre.

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» ACM SIGPLAN
» Design Studies
» Annual review of food science and technology
» Annual Review of Plant Biology
» Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering
» Biogeosciences
» BMC Oral Health
» Culture, Health and Sexuality
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Legenda:
Os dados referentes a 2014 têm agora acesso livre no www.JournalMetrics.com e no www.Scopus.com
SNIP – Source Normalized Impact per Paper | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact Facto

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE
Encontra-se aberto um concurso para Bolsa de Investigação em Engenharia do Ambiente
(licenciatura) para desenvolver trabalhos no Instituto Politécnico de Portalegre, sob orientação
científica do Professor Paulo Brito.
A bolsa terá a duração de 6 meses, eventualmente renováveis e o prazo de candidatura decorre de 7
a 18 de março.
O edital do concurso pode ser consultado aqui.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO
» ALENTEJO 2020 Projetos em co-promoção | termina a 15 de março
» ERA-NET SusAn - concurso para projetos colaborativos em produção animal sustentável | termina a
29 de março
» NORFACE_Dinâmicas de desigualdade ao longo do ciclo de vida: estruturas e processos | termina
a 30 de março
» More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change | termina a 11 de
abril
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