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Seminários 
CEAUL & CEMAAT

Meta-análise em Saúde

João Paulo Martins, Escola Superior de Saúde P.Porto, Porto, Portugal & CEAUL, Faculdade de 
Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal 

Revisão sistemática é uma revisão de literatura que segue um protocolo de pesquisa e seleção de estudos realizados sobre 

algum tema de interesse. Quando a revisão incide sobre dados quantitativos é possível uma análise dos resultados que vai 

para além de um resumo dos mesmos: meta-análise. Este ramo de Estatística tornou-se popular desde a publicação de 

alguns livros sobre este tema nos anos 80 do século passado.

Neste seminário, serão abordados alguns dos aspetos a ter em conta numa revisão sistemática, as medidas de efeito mais 

utilizadas na área da Saúde, os modelos de meta-análise mais utilizados, nomeadamente, os modelos de efeitos fixos ou 

aleatórios. A análise de subgrupos como ferramenta para explicar a heterogeneidade dos estudos também é explorada.

18 janeiro 2023 (4.ª feira) – 14:00, Zoom

Lista dos seminários.

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/93508926851
http://ceaul.org/eventos/seminarios/


Lição de Jubilação do Professor Doutor 
José Manuel Pinto Paixão
 "INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL EM CIÊNCIA - meio século (quase) de história(s)"

19 de janeiro, 15h00 Grande Auditório (3.2.14), Ciências ULisboa

Programa

Sessões de Informação 
PERIN-FCT:  Ações Marie Sklodowska-Curie, Conselho Europeu de Investigação, Infraestruturas de 

Investigação e Widening & Espaço Europeu de Investigação (WIDERA). Prazos de submissão de candidaturas no 

primeiro trimestre de 2023 (European Excellence Initiative, Teaming for Excellence e Concursos do ERA). Cada 

sessão está limitada a 300 participantes e não será gravada.

Sessão Geral, 18 de janeiro, 10h00-11h00: Registe-se AQUI

Sessão WIDERA, 18 de janeiro, 14h30-16h00: Registe-se AQUI 

Workshops 
Workshop da redeSAÚDE -  “O desafio dos dados: uma Nova Fronteira nas Doenças 
Neurodegenerativas”

31 de janeiro, 9h00, em formato híbrido, no Salão Nobre da Reitoria da ULisboa e Online.

Mais informações, programa e inscrições, aqui.

Formações
Programação em Python:  formação não conferente de grau da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto, oferecida ao abrigo do Programa de Formação Multidisciplinar da U.Porto – Impulso Adultos (PRR) 

e concebida para pessoas sem conhecimentos prévios de programação, que pretendem desenvolver 

competências de programação utilizando Python. Regime presencial. 

Candidaturas estão abertas até 31 de janeiro de 2023.

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/evento/19-01-2023/licao-jubilacao-jose-manuel-pinto-paixao
https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tJAqc-qgrz8rE9HpYxsZ9KdtmUXi0PwnORpM
https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tJMud-ivqzkiEtKrWYub_I5fxjF5JT3doO1C
https://www.ulisboa.pt/evento/workshop-o-desafio-dos-dados-uma-nova-fronteira-nas-doencas-neurodegenerativas


Calendarização: 3 de março a 22 de abril 2023, sextas (18h-21h) e sábados (10h-13h).

Propina: 300€ (+ 2€ seguro)

Bolsas de Incentivo: 20 bolsas individuais

Mais informações: Programação em Python - Educação Contínua na FCUP

Data Scientist with R:  Curso de parceria entre o  CEAUL – Centro de Estatística e Aplicações da 

Universidade de Lisboa  e  GADES Solutions. Curso constituido por 4 módulos e dirigido a Estudantes de 

Mestrado e de Doutoramento e profissionais que pretendam adquirir competências em estatística com o 

software R.  Curso online (18h30 – 20h30). 

1. Introdução ao R | 7 e 9 fevereiro 2023 

2. Análise Exploratória de Dados em R | 14 e 16 fevereiro 2023 

3. Introdução à Análise de Regressão | 22 e 23 fevereiro 2023 

4. Visualização Espacial (Mapas) | 28 fevereiro e 2 março 2023

Mais informações e inscrições aqui.

Conferências: 
HEAd´23: Call for Papers - 9th Iberian International Conference on Higher Education 
Advances

19 - 22  junho 2023, Valencia, Espanha

O comité do programa incentiva a submissão de artigos que comuniquem resultados aplicados e empíricos de 

interesse para profissionais do ensino superior. 

Submissão de trabalhos: 3 fevereiro de 2023

Mais informações, aqui.

The program committee encourages the submission of articles that communicate applied and empirical findings of interest 

to higher education professionals.

Call for papers: 3 fevereiro de 2023

More information, here.

CISTI'2023 - 18th Iberian Conference on Information Systems and Technologies

20 - 23 junho 2023, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal

https://edc.fc.up.pt/wp-content/uploads/2022/12/Edital-Bolsa.pdf
https://edc.fc.up.pt/fc/programacao-em-python/
https://gades-solutions.com/data-scientist-com-r/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Curso+Data+Scientist&utm_medium=email
https://headconf.org/
https://headconf.org/


A CISTI é um evento técnico-científico anual, que visa a apresentação e a discussão de conhecimentos, novas 

perspectivas, experiências e inovações no domínio dos sistemas e tecnologias de informação.

Submissão de trabalhos: 23 fevereiro de 2023

Mais informações, aqui.

CISTI is a technical and scientific event, whose purpose is to present and discuss knowledge, new perspectives, experiences 

and innovations in the Information Systems and Technologies field.  More information, here.

Call for papers: 23rd February 2023

ENUMATH 2023

4-8 setembro 2023, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal.

As conferências ENUMATH (European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications) são um 

fórum para apresentar e discutir avanços fundamentais em matemática numérica e desafiar aplicações científicas 

e industriais ao mais alto nível de especialização internacional. 

Informações relativas à ENUMATH 2023, incluindo o processo de submissão de propostas para realização de 

minisimpósios, estão disponíveis aqui.

The European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH) conferences are a forum for 

presenting and discussing novel and fundamental advances in numerical mathematics and challenging scientific and 

industrial applications on the highest level of international expertise.

More information, including paper submission process and workshops, can be found here. 

http://cisti.eu/index.php/pt/
http://cisti.eu/index.php/en/
http://www.enumath.eu/
https://enumath2023.com/
http://www.enumath.eu/
https://enumath2023.com/

