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Ciclo de Conferências "Desa�os da Ciência na Sociedade 

Contemporânea” da Academia de Ciências de Lisboa 
Integridade em Ciência

Apresentada pela Professora Cecília Leão (UMinho, ACL) e pela conferencista Paula Martinho da Silva (Champalimaud, 

UNESCO, iMM), com comentários do Professor José Rue� (UNL, ACL). Conferência que se realiza no âmbito do programa “Ao 

Encontro da Sociedade", organizado pelo Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa.  

25 janeiro 2023 (4.ª feira) – 18:00

 Acesso Zoom: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/92374028924

ID Reunião: 92374028924

Vídeo da conferência, “Responsabilidade Social da Ciência”, realizada no dia 11 de janeiro de 2023.

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.

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/92374028924
https://youtu.be/wBmSTOWk0gU
https://www.ulisboa.pt/evento/workshop-o-desafio-dos-dados-uma-nova-fronteira-nas-doencas-neurodegenerativas


Formações
València International Bayesian Summer School – 6th edition (VIBASS 6)

10 to 14 July 2023 | València, Spain

Registrations opened on 15th Jan. 2023 and usually sell out quickly. 

VIBASS 6 is a five-day summer school that o�ers an opportunity to be introduced to Bayesian learning without previous 

knowledge of the subject. 

More information and practical details about VIBASS 6 including registration form can be found here.

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.

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  |  Online

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.

http://vabar.es/
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


Financiamento: 
Survey for potential applicants for MSCA Industrial Doctoral Networks

Deadline: 24th Feb. 2023 – 14:00 CEST.

Survey organized by EU-MATHS-IN Council, Working Group 2.4 _Industrial Doctorate Networks. 

EU-MATHS-IN Council, thru its Working Group 2.4 _Industrial Doctorate Networks_ aims to promote the organisation of 

Academia-Industry consortia for industrial doctorate networks proposals.

 For the year 2023, WG 2.4 has the objective to coordinate the preparation of at least one proposal that can be submitted to 

the planned call. Call and details.  

This survey has been organized in order to identify interest in participating in the MSCA Industrial Doctorates call 2023, 

collect possible expressions of interest and start organizing one or several consortia.

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

Advances

19 - 22  junho 2023, Valencia, Espanha

Submissão de trabalhos até: 3 fevereiro de 2023

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

profissionais do ensino superior. 

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 deadline: 3 fevereiro de 2023

More information, here.

ENUMATH 2023

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

Submissão online de propostas para realização de minisimpósios até: 4 fevereiro 2023

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 

https://forms.office.com/e/i34sVpZ0AK
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/calls/msca-doctoral-networks-2023
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2023-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://headconf.org/
https://headconf.org/
http://www.enumath.eu/


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.

Online submission of abstracts for minisymposia proposals deadline: 4th February 2023

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

https://enumath2023.com/
http://www.enumath.eu/
https://enumath2023.com/

