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O programa da doutoramento INTERFACE foca-se na compreensão dos princípios que guiam as interações entre hospedeiro e
microorganismos

As candidaturas para o Programa de Doutoramento Biologia na Interface Microorganismo-Hospedeiro (INTERFACE) estão abertas. Os
candidatos podem concorrer entre 10 de agosto 2018 e 15 de outubro 2018, até às 16h00 (horário de Lisboa). O programa começa a 1
de fevereiro 2019.

O  programa da  doutoramento  INTERFACE foca-se  na  compreensão  dos  princípios  que  guiam as  interações  entre  hospedeiro  e
microorganismos, tanto da perspectiva dos microorganismos como do hospedeiro. O estudo destas interações tem um potencial impacto
translacional global na intervenção terapêutica contra doenças infecciosas e não transmissíveis. Este programa visa preencher uma
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lacuna atual de conhecimento na interface destas áreas científicas multidisciplinares.

Este programa é organizado por três instituições reconhecidas internacionalmente e com vasta experiência nesta área: o Instituto de
Tecnologia Química e Biológica (ITQB NOVA), o Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e o Instituto de Medicina Molecular (iMM).

O programa conta com ligações a bio-farmacêuticas e ao Centro Europeu para Controlo de Doenças e Prevenção, o que contribuirá
para as oportunidades de formação dos estudantes.

Estão disponíveis nove bolsas para candidatos a doutoramento oriundos de diferentes áreas das ciências naturais e exatas que estejam
interessados em aprofundar os seus estudos nestes tópicos.

Para  mais  informação,  visite  o  website  do  Programa  de  Doutoramento:  http://www.itqb.unl.pt/education/phdhostmicrointerface.
(http://www.itqb.unl.pt/education/phdhostmicrointerface)

Este programa é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 

(Com colaboração de Diana Gonçalves)
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Cáritas promove recolha de material escolar... (http://oeirasdigital.pt/noticias/sociedade/caritas-promove-recolha-de-material-
escolar/)
29 de Agosto de 2018 - 13:00

2ª Circular reabre esta quarta-feira na totalidade... (http://oeirasdigital.pt/noticias/sociedade/2o-circular-reabre-esta-quarta-feira-na-
totalidade/)
29 de Agosto de 2018 - 10:00

Atleta do Clube do Mar Costa do Sol participa no Campeonato do Mundo de Velocidade - Canoagem... (http://oeirasdigital.pt
/noticias/sociedade/atleta-do-clube-do-mar-costa-do-sol-participa-no-campeonato-do-mundo-de-velocidade-canoagem/)
28 de Agosto de 2018 - 16:00

INEM em Oeiras para renovar frota de ambulâncias dos postos de emergência médica... (http://oeirasdigital.pt/noticias/sociedade
/inem-em-oeiras-para-renovar-frota-de-ambulancias-dos-postos-de-emergencia-medica/)
28 de Agosto de 2018 - 14:00

Segurança Social já encerrou 56 lares ilegais este ano... (http://oeirasdigital.pt/noticias/sociedade/seguranca-social-ja-encerrou-56-
lares-ilegais-este-ano/)
28 de Agosto de 2018 - 13:00
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AS MAIS LIDAS

"Oeiras num Minuto..." (http://oeirasdigital.pt/noticias/sociedade/oeiras-num-minuto-180824162917/)

24 de Agosto de 2018 - 17:00

"Oeiras tem a primeira praia com ''drone'' salva-vidas..." (http://oeirasdigital.pt/noticias/tecnologia/oeiras-tem-a-primeira-praia-com-
drone-salva-vidas/)

21 de Agosto de 2018 - 14:00

"Três dias de greve na CP. Prepare-se pois estão previstas perturbações na circula..." (http://oeirasdigital.pt/noticias/sociedade
/tres-dias-de-greve-na-cp-prepare-se-pois-estao-previstas-perturbacoes-na-circulacao-180824125828-180824130013/)

24 de Agosto de 2018 - 13:00

"Está a aumentar o número de animais abandonados em Portugal..." (http://oeirasdigital.pt/noticias/portugal/esta-a-aumentar-
o-numero-de-animais-abandonados-em-portugal/)

18 de Agosto de 2018 - 18:00

"BusCas com nova facilidade de pagamento..." (http://oeirasdigital.pt/noticias/tecnologia/buscas-com-nova-facilidade-de-
pagamento/)

16 de Agosto de 2018 - 18:00

"Esterilização e adoção substituem abate de animais em Oeiras..." (http://oeirasdigital.pt/noticias/sociedade/esterilizacao-e-adocao-
substituem-abate-de-animais-em-oeiras/)

27 de Agosto de 2018 - 14:00

"Ironman 70.3 Portugal leva a Cascais 2700 atletas de todo mundo..." (http://oeirasdigital.pt/noticias/desporto/ironman-70-3-
portugal-leva-a-cascais-2700-atletas-de-todo-mundo/)

22 de Agosto de 2018 - 18:00
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