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A primeira newsletter do ano traz várias novidades do Centro Ciência LP no website: o calendário de

concursos de bolsas de Doutoramento de 2023, um guia para apoiar a criação de currículos na

plataforma Ciência Vitae, novas secções para a divulgação científica e a partilha de redes de ciência e

um resumo da primeira deslocação do ano a Angola. Boa leitura!

Eventos

Deslocação Angola
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Entre os dias 4 e 10 de janeiro, a Diretora Executiva do Centro Ciência LP, Dra. Susana Catita, esteve em

Angola para promover as oportunidades que o Centro pode oferecer a estudantes, investigadores,

docentes universitários e outros profissionais de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)

e Timor-Leste. Foram organizadas sessões informativas em universidades, além de reuniões com as

equipas reitorais e direções para identificação de ulteriores sinergias e parcerias.

A Diretora Executiva esteve também reunida com a Ministra para o Ensino Superior, Ciência, Tecnologia

e Inovação, Maria do Rosário Bragança, o Secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugénio Silva, a

Secretária de Estado da Ciência Tecnologia e Inovação, Alice de Ceita e Almeida, e Dirigentes das

Direções e Institutos tutelados pela Ministra, incluindo INAGBE, FUNDECIT, entre outros.

Nos media:

Jornal de Angola – “Defendido aumento de bolsas externas em doutoramento”

Portal de Angola – “Ministra pede maior adesão de candidatos a Doutoramento em ciências”

Bolsas de Doutoramento

Concursos abertos

Bolsas de Doutoramento em
Ciências Agrárias

aberto até 28 de fevereiro 2023

 

Bolsas de Doutoramento em
Ciências da Vida e Biomedicina

aberto até 17 de fevereiro 2023 (prazo

extraordinário)

https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/defendido-aumento-de-bolsas-externas-em-doutoramento/
https://www.portaldeangola.com/2023/01/10/ministra-pede-maior-adesao-de-candidatos-a-doutoramento-em-ciencias/


Calendário 2023

Já está disponível o calendário de concursos de Bolsas de Doutoramento da FCT, no âmbito do Centro

Ciência LP. Consulte as datas previstas para 2023 (AQUI) e inicie os preparativos para a sua

candidatura.

Guia Ciência Vitae

O Guia Ciência Vitae foi pensado para apoiar a criação do Curriculum Vitae (CV) na plataforma Ciência

Vitae, visto que esta é uma etapa importante do processo de candidatura às bolsas de Doutoramento da

FCT, no âmbito do Centro Ciência LP. O Guia está disponível no site (AQUI) e deve ser consultado

sempre que houver dúvida a respeito da Plataforma.

Divulgação científica

Para fortalecer as componentes de partilha de conhecimento e divulgação científica do Centro Ciência

LP, acrescentamos duas novas secções ao site: Investigação e Redes.

Investigação

Nesta secção, partilhamos trabalhos de investigação e artigos publicados pela nossa ampla comunidade,

incluindo os bolseiros e equipas de investigação das instituições de Ensino Superior dos países

parceiros.

Aceder à página "Bolsas de Doutoramento"
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Redes e plataformas científicas

Apostamos na promoção da Investigação e Desenvolvimento (I&D) por meio da divulgação alargada de

redes de ciência internacionais nas várias áreas do conhecimento e do estímulo à sua integração e

participação ativa.

Tem dúvidas e/ou sugestões? Entra em contacto connosco pelo email info@ciencialp.pt
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