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Até 30 de junho, encontra-se aberto o perío-
do de candidaturas à participação de inves-
tigadores e instituições na edição de 2019 
da Noite Europeia dos Investigadores, que 
decorrerá no dia 27 de setembro, entre as 
18h e as 24h, no Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência, em Lisboa. O tema do 
biénio 2018-2019 é scicity – science in the 
city – ciência na cidade, tendo como sub-
tema «Preservação do património cultural: 
qual a contribuição da ciência para assegu-
rar a qualidade de vida nas cidades nas pró-
ximas décadas, fazendo face às alterações 
globais e à degradação do património?». O 
projeto pretende aproximar os investigado-
res e a sociedade, procurando responder às 
principais preocupações das comunidades 
urbanas relacionadas com as alterações glo-
bais que se preveem para as próximas déca-
das. O consórcio deste projeto é coordenado 
pela ULisboa, por intermédio do MUHNAC, 
e conta com a participação da Escola de Ciên-
cias da Universidade do Minho, da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da NOVA, da Uni-
versidade de Évora e do Instituto Universi-
tário de Lisboa, para o desenvolvimento das 
atividades em Lisboa, Braga e Évora. O proje-
to estende-se às regiões do Minho e do Alen-
tejo, com atividades no Altice Fórum Braga e 
na Universidade de Évora.  

Informação pertinente e atualizada em: 
www.noitedosinvestigadores.org

De 15 a 17 de julho, o Instituto de Educação 
organiza a 3.º edição do congresso interna-
cional «Envolvimento dos Alunos na Es-
cola: Perspetivas da Psicologia e Educação 
– Inclusão e Diversidade». A primeira edi-
ção, em 2013, estabeleceu os objetivos do 
evento: abordar o fraco envolvimento dos 
alunos na escola, problema cuja dimensão 
tem aumentado. O congresso dá continui-
dade ao projeto de investigação FCT com 
o mesmo nome, e é um fórum aberto a in-
vestigadores, professores e psicólogos de 
todo o mundo, para o debate sobre o en-
volvimento e a inclusão dos alunos numa 
escola para todos, e a discussão de teorias, 
métodos, práticas e implicações psico-
-educacionais. Pretende também divul- 
gar resultados da investigação, analisar 
contextos educacionais promotores da 
motivação para aprender e equacionar 
novas linhas de pesquisa, com contributos 
da Educação, da Psicologia e áreas discipli-
nares afins. Realizado de três em três anos, 
a sua finalidade é salientar conceptualiza-
ções e práticas de redução do abandono es-
colar e de promoção do sucesso educativo, 
ajudando a concretizar uma educação sem 
exclusão social.

Mais informações: 
http://cieae.ie.ul.pt/2019

A Faculdade de Farmácia acolhe, de 28 a 31 
de julho, a conferência «Natural Products 
in Drug Discovery and Human Health». 
Nestes quatro dias, vão estar reunidos 
cientistas seniores, jovens investigadores 
e estudantes de doutoramento nacionais 
e internacionais, com o objetivo de parti-
lharem os últimos desenvolvimentos no 
âmbito dos produtos naturais. O progra-
ma pretende dar conta do estado da arte 
da investigação nesta área, incluindo as 
numerosas aplicações dos produtos natu-
rais na saúde humana. Haverá conferên-
cias de oradores de Portugal, Reino Unido, 
Espanha, França, Itália, China, República 
Checa, Rússia, África do Sul, Alemanha, 
Bélgica, Suíça, Grécia, Áustria e Holanda, e 
serão apresentados temas como «Os poli-
fenóis nas células cancerígenas», «Aditivos 
alimentares de base biológica de plantas e 
cogumelos: a nova era dos agentes coran-
tes, conservantes e bioativos» e «Flores co-
mestíveis e saúde humana».

Mais informações: 
www.ff.ul.pt/pselisbonmeeting2019/
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