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IV Seminário de I&DT: cooperar para inovar
O prazo para apresentação de resumos ao IV Seminário de I&DT: cooperar para inovar
foi prolongado até ao dia 7 de julho.
A Comissão Científica, que integra docentes e investigadores doutorados e
especialistas, já foi constituída e será responsável pelo processo de blind review dos
resumos e comunicações.
As áreas para apresentação de comunicações, as normas para submissão de resumos e
comunicações e outras informações podem ser consultadas aqui.

Foram aprovados 4 Núcleos de Investigação
No âmbito do concurso para apresentação de propostas para a criação de Núcleos de
Investigação, o júri, constituído para o efeito, reuniu no dia 5 de maio e da análise das
propostas resultaram várias notas e sugestões a ter em conta, quer numa perspetiva
transversal aos quatro núcleos, quer numa perspetiva específica dirigida a cada núcleo.
Nesta fase, e até meados do mês de julho, os proponentes de cada núcleo farão os
ajustamentos necessários, na sequência das sugestões avançadas pelo júri.

Seminário “Prevenir para proteger” contou com a participação de
investigadores da C3i-IPP
No âmbito do protocolo assinado entre o Instituto Politécnico de Portalegre e a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arronches, investigadores da C3i-IPP
participaram no Seminário organizado no dia 27 de junho, com o tema “Prevenir para
proteger”.

Investigadores da C3i-IPP em seminários internacionais
Investigadores da C3i-IPP vão apresentar comunicações em congressos internacionais:
» International Congress on Water, Waste and Energy Management, Porto, de 16 a 18
de julho
» International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies,
Barcelona, de 23 a 25 de julho
» International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering,
Barcelona, de 29 a 31 de julho
De referir que, quer nas Comissões Organizadoras, quer nas Comissões Científicas
destes congressos, há também a participação de investigadores da C3i-IPP.

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- Cooperação Transnacional - Convénio entre Portugal (FCT) e CNRST (Marrocos)
[termina a 31 de julho]
- HORIZONTE 2020 - Call para KICs do EIT [termina a 10 de setembro]
- FCT: Estímulo à Investigação [termina a 19 de setembro]
- Candidaturas: projetos no domínio da Língua e Cultura Portuguesas [termina a 30 de
setembro]
- Bolsas Papers - apresentação de comunicações em conferências nos EUA [consultar
calendário]
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