
JORNADAS CIENTÍFICAS
NOVA SAÚDE

PROGRAMA
9h00 – 9h30               Registo de participantes
9h30 – 10h00           Abertura - António Bensabat Rendas, Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, e Pedro Pita Barros, Vice-Reitor
10h00 – 11h00         Sessão 1 
        Alexandre Abrantes, Subdiretor, em representação do Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)
        Jaime da Cunha Branco, Diretor da NOVA Medical School / Faculdade de Ciências Médicas (NMS/FCM)
        Susana Trovão, Subdiretora para a Investigação, em representação do Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH)
                   Fernando Santana, Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT)
             Moderador: João Sàágua, Vice-Reitor da Universidade NOVA de Lisboa
11h00 – 11h30        Cofee break
11h30 – 13h00        Sessão 2
        Teresa Pizarro Beleza, Diretora da Faculdade de Direito (FD)
        Miguel Viveiros, Presidente do Conselho Pedagógico, em representação do Diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT)
        Guilherme Victorino, em representação do Diretor do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação (ISEGI)
               Cláudio Soares, Diretor do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB)
        Pedro Pita Barros, Vice-Reitor, em representação do Diretor da Nova School of Business and Economics (Nova SBE)
        Moderador: João Paulo Crespo, Vice-Reitor da Universidade NOVA de Lisboa
13h00 – 14h00   Almoço
14h00 – 15h00   Sessão 3 – Desafios na investigação em saúde
        Efeitos da crise económica sobre a saúde e sobre a procura de cuidados de saúde - Pedro Pita Barros (Nova SBE)
        Vacinas virais: desafios no desenvolvimento de partículas semelhantes a vírus (VLPs) para vacinação - Paula Alves (ITQB)
               Relações entre o consumidor e marcas no setor da saúde - Guilherme Victorino (ISEGI)
        HIV1: dinâmica de transmissão de um vírus com elevada taxa de evolução - Ana Abecasis (IHMT)
        Moderadores: Amália Botelho (NMS/FCM) e Paulo Boto (ENSP)
15h00 – 15h30   Cofee break
15h30 – 16h30   Sessão 4 – O cidadão e a sua relação com a tecnologia em saúde
        Testamento vital - Helena Pereira de Melo (FD)
        Caracterização das perturbações de desenvolvimento da linguagem: identificação de características atómicas
                                               e des                                               e desafios para a comunidade - João Costa (FCSH)
        Estudo epidemiológico de eventos adversos em hospitais portugueses - António Sousa Uva (ENSP)
        Diagnóstico da tecnologia ao cidadão - Nuno Neuparth (NMS/FCM)
        Nanopartículas de ouro para diagnóstico molecular e aplicações terapêuticas - Pedro Viana Batista (FCT)
             Moderadoras: Raquel Sá-Leão (ITQB) e Sónia F. Dias (IHMT)
16h30 – 16h40   Encerramento - António Bensabat Rendas, Reitor da Universidade NOVA de Lisboa

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até dia 29 de outubro.
MMais informações: novasaude@unl.pt 

A Universidade NOVA de Lisboa tem uma história ímpar e um potencial único no campo da Saúde. As atividades desenvolvidas nas Unidades 
Orgânicas descrevem um arco desde a investigação mais fundamental até ao desenvolvimento de propostas de políticas de saúde. A dispersão 
geográfica e por Unidades Orgânicas é uma barreira que pode, e deve, ser ultrapassada, fomentando-se o conhecimento interno que dará 
naturalmente lugar a colaborações. Este é um caminho longo, cujos primeiros passos começaram a ser dados durante o ano de 2014.

SuSurge, neste contexto, uma conferência em que as Unidades Orgânicas da Universidade NOVA de Lisboa têm um palco de divulgação das suas linhas 
estratégicas para a área da Saúde, numa perspetiva mais oficial e numa perspetiva dos investigadores. Espera-se, com esta iniciativa, contribuir não 
apenas para um maior conhecimento comum entre as Unidades Orgânicas mas também para que surjam iniciativas que cruzando saberes permitam 
a afirmação da Universidade NOVA de Lisboa como instituição especialmente vocacionada para a saúde. Ganhar essa afirmação passa por 
investigação reconhecida. Depende da comunidade científica da Universidade NOVA de Lisboa tornar a sua diversidade uma força que a todos 
beneficiabeneficia. É este o nosso desafio comum.

Pedro Pita Barros, Vice-Reitor da Universidade NOVA de Lisboa


