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Novos cursos de formação avançada para 2016/2017: 
 
Curso de atualização em Doenças Parasitárias:  

              da clínica ao diagnóstico e terapêutica 

 

      Fitoterapia do Oriente ao Ocidente – Curso Geral 

                 Fitoterapia Clínica 
 

Para mais informações consulte a página da nossa escola: http://ects.ulusofona.pt 

A Lusófona organizou o 3º Simpósio de Nanociência e Nanotecnologia Biomédica 

Este Simpósio, que reuniu mais de 100 participantes, teve lugar a 15 de Abril de 2016. 
Estiveram associadas à iniciativa diversas empresas/instituições participantes, de onde 
destacamos Biolotus, Recipharm, Horto Campo Grande, ToLife, ScanSci, SPCAL e a 
Ordem dos Farmacêuticos. De acordo com o Presidente do Congresso, Luís Monteiro 
Rodrigues, a aposta em desenvolvimento e inovação nos diversos domínios que 
concorrem para as chamadas nanociências e nanotecnologias tem sido uma constante ao 
longo das últimas décadas contribuindo para o aumento do mercado de consumo, em 
especial, nos mercados emergentes. O simpósio insere-se nesta estratégia, abrangendo 
temas desde a legislação às mais recentes inovações técnicas. Prevê-se a realização do 
4º Simpósio Nacional de Nanociência e Nanotecnologia Biomédica em 2018. 

Docentes da ECTS organizam congresso da ação europeia COST EU-ROS  

Nos passados dias 11 a 13 de Abril realizou-se em Lisboa uma reunião 
internacional da ação europeia COST BM1203 EU-ROS dedicada ao tema “ROS 
in drug discovery: from target identification to redox-based therapeutics”. A 
comissão organizadora deste congresso, liderada pela professora da ECTS-
ULHT Ana Sofia Fernandes, contou também com os nossos docentes Nuno 
Saraiva, João Costa e Inês Castro, e com professores das Universidades de 
Coimbra e de Lisboa. Os docentes da ECTS foram ainda autores/co-autores de 3 
das comunicações orais apresentadas. Foram 3 dias de apresentações científicas 
dedicadas às novidades na área da terapêutica redox, que contaram com a 
participação de alguns dos melhores investigadores internacionais nesta área. 

Docente da ECTS participa em reunião da ação COST CM1407 
Nos dias 4 e 5 do passado mês de Abril, a Professora Patrícia Rijo esteve 
presente no segundo encontro da ação COST 1407 em Madrid. O encontro 
teve lugar no Consejo Superior de Investigaciones Científicas - “Centro de 
Investigaciones Biológicas” (CIB-CSIC). O CBIOS esteve representado em 
apresentações oral e de painel através da colaboração de investigadores do 
UCIBIO/REQUIMTE (Laboratório de Microbiologia, Departamento de Ciências 
Biológicas, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto), do Institute for 
Biological Research, Siniša Stanković“ (Universidade de Belgrade, Sérvia) e 
do Department of Medical Biochemistry and Biophysics do Instituto Karolinska 
(Estocolmo, Suécia). 

Seminário “Nutrição e Alimentação na Gravidez”  

Os alunos do 2º ano da Lic. em Ciências da Nutrição participaram dia 4 de Abril no 
seminário “Nutrição e Alimentação na Gravidez”. O feto depende da sua mãe para se 
desenvolver de forma saudável durante a gravidez...Mas sabia que os hábitos da gestante 
podem influenciar a vida futura do seu filho? A adopção de um estilo de vida saudável, 
aliado à prática de exercício físico, para além de optimizar a saúde da grávida, e reduzir o 
risco de complicações, ajudará a estabelecer os alicerces essenciais para o crescimento 
saudável do seu filho. 

 Ordem dos Farmacêuticos realizou Recepção ao Aluno Estagiário 

Mantendo uma tradição com vários anos, a Secção Regional do Sul e Regiões 
Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos (OF) promoveu, em Maio, uma recepção 
aos estudantes do último ano do MICF. A estes futuros farmacêuticos, foi apresentada 
a história, estrutura, atribuições e serviços disponibilizados pela OF, assim como 
foram apresentados os projectos, iniciativas e eventos da Secção Regional do Sul e 
Regiões Autónomas e da OF. As sessões de Recepção ao Aluno Estagiário contaram 
com a presença da Bastonária da OF, Ana Paula Martins, e da Presidente da Direcção 
da SRSRA, Ema Paulino. 

!

ISBS Lisboa 2106 40th World Congress 

Lisboa acolheu esta reunião mundial no 40º aniversário da ISBS, com o patrocínio 
da U. Lusófona - CBIOS Este evento decorreu na U. de Lisboa (Fac. Ciências), e 
teve como chairman o nosso diretor Prof. Luís Monteiro Rodrigues. A ISBS tem 
conseguido, nos últimos 40 anos, desempenhar um papel preponderante na 
inovação cutting-edge da bioengenharia, imagiologia incluída, nos diversos 
domínios que envolvem a pele humana. As reuniões mundiais desta sociedade 
ocorrem a cada dois anos, alterando essencialmente entre os EUA e a Europa, e 
reúnem o que de mais avançado se regista nestes domínios, quer em termos de 
tecnologia, quer na sua aplicação, do desenvolvimento à clinica e ao doente. A 
reunião em Lisboa, reunindo mais de 200 participantes ligados aos diversos 
sectores de actividade relacionados, foi marcada pela actualidade, pertinência e 
qualidade dos temas abordados, das intervenções e do vivo debate que se lhes 
seguiu. 

Trabalhos do CBIOS distinguidos no Lisboa ISBS2016 World Congress 

Nesta edição do ISBS2016 World Congress, os investigadores do CBIOS Catarina Rosado, Tânia Almeida e 
Henrique Silva apresentaram 3 comunicações orais. Adicionalmente, 3 posters foram seleccionados entre os 10 
melhores e convidados para apresentação oral. Os posters distinguidos envolvem diversas colaborações dentro do 
CBIOS e fora dele, e foram: P12 Application of the wavelet transform to photoplethysmography to assess the 
cardiorespiratory activity in the anesthetized dog, C. Rocha, H. Silva, J. Requicha, R. Assunção, M. Estudante, L. 
Lobo, L. Monteiro Rodrigues; P47 Is there an obesity paradox affecting skin physiology?, L. Tavares, L. Palma, M. 
Angélica Almeida, O. Santos, L. Monteiro Rodrigues; P51 Looking further into photoplethysmography components to 
study skin circulation, H. Silva, C. Rocha, B. Navarro Brazález, H Ferreira, L. Monteiro Rodrigues. Aos colegas 
envolvidos, os nossos parabéns pelo extraordinário reconhecimento e, pelo excelente nível de trabalho conseguido. 

Investigadora do CBIOS presente no Skin Summer School, Pavia, Itália. 

A ECTS, através do CBIOS, esteve mais uma vez presente neste inovador 
curso, já na sua quinta edição, onde se debateram as questões relacionadas 
com a avaliação da segurança de ingredientes e produtos cosméticos. Esta 
reunião internacional decorreu em Pavia, em Itália, entre 20 e 22 de Junho. A 
Doutora Catarina Rosado representou a nossa instituição neste evento, 
apresentando a comunicação oral “Bioengineering strategies to assess the 
safety of ingredients and finished products”. 

 

Investigadora do CBIOS presente no I Congresso Ibero-Americano de 
Dermofarmácia e Cosmética 

O I Congresso Ibero-Americano de Dermofarmácia e Cosmética teve como 
objetivos divulgar e fomentar a investigação científica e apresentar as novas 
abordagens na área da dermofarmácia e cosmética e promover o diálogo 
entre profissionais, autoridade reguladora, investigadores e estudantes. A 
primeira edição do desta reunião internacional decorreu em Famalicão, entre 
27 e 28 de Junho. A Doutora Catarina Rosado representou a nossa 
instituição neste evento, apresentando a comunicação oral “Avaliação da 
Eficácia de Produtos Cosméticos com Metodologias Biométricas”. 

 

CBIOS na Noite Europeia dos Investigadores 

O CBIOS volta a participar na Noite Europeia dos Investigadores (NEI). Este ano 
o CBIOS é também parceiro do consórcio vencedor da candidatura às ações Marie 
Curie, para a organização da NEI 2016-2017, coordenado pelo Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. Dedicado ao tema “SCILIFE 
– Science in Everyday Life / Ciência no dia-a-dia”, este projeto é financiado pela 
Comissão Europeia no âmbito das Ações Marie Curie, e procura através da realização 
de um conjunto alargado de atividades para o grande público, consciencializar os 
cidadãos para a importância e impacto da Ciência no seu dia-a-dia. Esta iniciativa 
culmina a 30 de setembro de 2016, na Noite Europeia dos Investigadores, com lugar 
em várias cidades europeias e, em Lisboa, no Museu Nacional de História Natural, 
que acolhe nesta data mais de 3000 visitantes.  

CBIOS no Ciência 2016 
Nos dias 4, 5 e 6 de Julho decorreu em Lisboa (Centro de 
Congressos de Lisboa) o Encontro Ciência 2016 – Encontro com a 
Ciência e Tecnologia em Portugal. O CBIOS esteve representado 
pela Professora Catarina Reis numa sessão inserida no tema 
descoberta de novos fármacos. Os alunos de Doutoramento 
Catarina Silva, Diogo Matias e Henrique Silva apresentaram os 
seus trabalhos sob a forma de posters. No último dia esteve 
exposta uma demonstração sobre o tema: a investigação, 
desenvolvimento e inovação em formulações tópicas. 

	

Terceira edição da pós-graduação em Fundamentos de Cultura Celular 
		

A cultura de células constitui uma ferramenta fundamental para estudos de biologia 
celular e molecular, imprescindíveis para a investigação na área da saúde, 
biotecnologia e da ciência fundamental. Com o objectivo de conferir formação 
adequada a alunos e investigadores que pretendam vir a trabalhar nestas áreas, a 
ECTS promoveu, no passado mês de Junho, a terceira edição da Pós-graduação em 
Fundamentos de Cultura Celular. Este curso aliou os fundamentos teóricos a uma forte 
componente laboratorial, constituindo mais uma iniciativa da ECTS para impulsionar a 
investigação científica. 

Primeira edição da pós-graduação em Manipulação e Análise da Expressão Génica 

As técnicas de análise e manipulação da expressão génica constituem hoje 
um dos mais essenciais conjuntos de ferramentas da biologia celular e 
molecular. Com os recentes avanços na medicina personalizada torna-se 
cada vez mais relevante a análise da expressão génica de forma a ajustar a 
terapêutica às características do indivíduo ou da patologia. Esta formação 
contou com uma forte componente laboratorial e com vários momentos de 
discussão de casos práticos.  

Alunas da Turquia, Polónia, Sérvia e Croácia fazem estágio de investigação no CBIOS 
Neste mês de julho cinco alunas europeias realizaram um estágio em 
investigação nos laboratórios do CBIOS. Os trabalhos realizado na área da 
fitoquímica e nanotecnologia foram integrados num programa de Erasmus+ 
e no programa de intercâmbio SEP (Student Exchange Program) promovido 
pela IPSF (International Pharmaceutical Students Federation). 

Lusófona foi considerada a melhor privada portuguesa pelo SIR 

O prestigiado Scimago Institutions Ranking (SIR) publicou recentemente o seu 
estudo anual que coloca a ULHT em lugar de grande destaque a nível nacional. 
O Scimago Research tem por objetivo avaliar o desempenho ao nível da 
investigação, inovação e impacto social das instituições de ensino superior e 
outras instituições de investigação de todo o mundo.  

O estudo avaliou 5.147 instituições à escala global. Em relação às primeiras 25 instituições de ensino superior 
portuguesas, tanto públicas, como privadas, a Lusófona surge em 13.º lugar e como a 1.ª entre as privadas, 
ultrapassando várias Universidades e Politécnicos, públicos e privados, nomeadamente, o ISCTE, a U. do Algarve, 
U. de Évora e o ISPA. Estes resultados demostram cabalmente o destacado papel que a Universidade Lusófona 
adquiriu ao longo dos últimos anos, fruto do trabalho e empenho de toda a sua Comunidade Académica. A 
Universidade Lusófona está assim de parabéns e vê reconhecida a nível internacional a alta qualidade do seu 
ensino e investigação. 
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