AGOSTO/SETEMBRO 2016

SUBMETIDOS MAIS DE 70 RESUMOS AO V SEMINÁRIO DE I&DT
Os investigadores, docentes e mestrandos do IPPortalegre submeteram, até ao dia 22 de setembro,
mais de 70 resumos ao V Seminário de I&DT: novos de safios… novas agendas de investigação. A
notificação da decisão de aceitação será efetuada até ao dia 12 de outubro.
Os autores que pretendam submeter à revisão cega por pares os artigos para publicação no livro de
atas (e-book) do V Seminário de I&DT têm de respeitar, obrigatoriamente, as Normas e submeter o
artigo até ao dia 31 de outubro.
Mais informações em http://c3iseminarios.ipportalegre.pt/

SEMANA INTERNACIONAL DO ACESSO ABERTO (OAW)
O Instituto Politécnico de Portalegre, através da C3i, vai organizar, pelo segundo ano consecutivo,
várias iniciativas para assinalar a Semana Internacional do Acesso Aberto (OAW), a decorrer de 24 a
28 de outubro.
Para além de ações de divulgação sobre Acesso Aberto junto da comunidade académica, da
promoção da pesquisa e da consulta em Acesso Aberto, será dinamizado um workshop com o tema:
Acesso Aberto ao conhecimento científico: desafios e oportunidades.
Brevemente será disponibilizado o programa na página web da C3i.

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROMECÂNICA
Encontra-se aberto um concurso para Bolsa de Investigação (licenciatura) na área de Engenharia
Eletromecânica para desenvolver trabalhos de investigação, que visam a realização de ensaios de
combustão de combustíveis obtidos de resíduos (COR) com análise laboratorial dos gases
produzidos, sob a orientação científica do Professor Doutor Paulo Brito,
A bolsa terá a duração de 3 meses, eventualmente renovável.
O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre 3 e 17 de outubro. O edital do concurso
pode ser consultado aqui.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE ACOLHE INVESTIGADOR FCT
O Instituto Politécnico de Portalegre vai acolher o investigador Valter Silva que, no âmbito do
Programa Investigador FCT_2014, obteve financiamento para o seu projeto de investigação Starting
Grant, com o título: Cogasification of MSW / biomass blends for energy purposes: experimental and
numerical analysis.
O projeto tem a duração de 5 anos e o investigador já realizou parte dos trabalhos no INEGI, tendo
escolhido agora como instituição de acolhimento o IPPortalegre, para desenvolver a componente
experimental laboratorial, aproveitando os laboratórios, equipamentos e unidades piloto disponíveis.

INVESTIGADORES C3I COLABORAM NO DESENVOLVIMENTO DE NOVO PRODUTO: PECMANGA

A empresa Pecplus Lda apresentou a última versão do seu produto PECmanga, na Feira Agrícola de
Portalegre que decorreu nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, concretizando para o mercado
agrícola a mais recente tecnologia no que diz respeito à separação de animais. Com esta tecnologia,
tarefas que antes poderiam demorar dias, passaram a demorar minutos.
De acordo com Valentim Realinho, investigador da C3i e coordenador do Núcleo de Computação,
Design e Marketing, este foi um projeto multidisciplinar que contou com a participação de diversos
investigadores e diplomados do Instituto Politécnico de Portalegre.

INVESTIGADORES DA C3I PARTICIPAM EM VÁRIOS EVENTOS CIENTÍFICOS
A partir da informação recolhida e enviada pela coordenação dos Núcleos de Investigação, a C3i
continuará a divulgar mensalmente 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
co-autores de propostas de comunicações e posters.
A informação pode ser consultada aqui.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS
» II Meeting of REPORT(H)A - Environmental Changes in Historical Perspective | prazo para
submissão termina a 1 de dezembro | realiza-se de 4 a 6 de maio | Lisboa, Portugal
» Congresso Internacional Política e Cultura na Imprensa Periódica Colonial | prazo para submissão
termina a 4 de dezembro | realiza-se de 22 a 25 de maio de 2017 | Lisboa, Portugal
» IV Congresso Internacional de História, Arte e Literatura no Cinema em Espanhol e em Português |
prazo para submissão termina a 30 de dezembro | realiza-se de 28 a 30 de junho de 2017 |
Salamanca, Espanha
» 14ª Conferência Internacional de Investigação em Enfermagem | prazo para submissão termina a 31
de janeiro | realiza-se de 10 a 12 de maio de 2017 | Lisboa, Portugal

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Formal Methods in System Design
» Computer Physics Communications
» Energy and Environmental Science
» Annual Review of Environment and Resources
» Progress in Energy and Combustion Science
» Sustainable Energy Technologies and Assessments
» Review of Educational Research
» Social Science Research
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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

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO
» Grupos Operacionais - PDR2020 | termina a 31 de outubro
» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Internacionalização de I&D projetos individuais | aberto em permanência
» Bolsas Fulbright-Schuman para os EUA | termina a 1 de dezembro
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