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MenSaGeM de BoaS-VindaS
É com grande satisfação que acolhemos os novos alunos e damos início ao ano 
letivo de 2016/2017, que se antevê um ano especial e repleto de atividades cien-
tíficas e culturais relevantes.

Em 2017, o IHMT celebra 115 anos. O programa de comemorações inclui a orga-
nização do 4º Congresso Nacional de Medicina Tropical e 1º Encontro Lusófono de 
Sida, Tuberculose e Doenças Oportunistas, a decorrer em abril, no âmbito do qual 
incentivamos fortemente a participação dos nossos estudantes.

Este ano, o IHMT promove ainda um concurso de fotografia inédito, aberto a to-
dos aqueles que se encontram envolvidos ou relacionados com o Instituto, pelo 
seu trabalho, incluindo os alunos de todos os ciclos de ensino. Outras surpresas 
encontram-se reservadas para a cerimónia comemorativa dos 115 anos, agenda-
da para 17 de abril.

Como já é habitual, gostaríamos ainda de contar com o envolvimento ativo dos novos 
alunos nas Jornadas Científicas do Instituto, no próximo dia 12 de dezembro, e ainda 
nas atividades do Dia Aberto, que se realizará a 31 de março e a 1 de abril de 2017.

A todos, desejamos um ano letivo rico e frutuoso, de aprendizagem constante, 
consolidação do conhecimento, convívio e saudável socialização entre discentes 
e docentes, para que 2016/2017 fique gravado na nossa memória coletiva como 
um ano único que acreditamos que será!

O Diretor 
Paulo Ferrinho
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eStudar no 
ihMt | noVa



1. Sobre o ihMt
O IHMT intervém na resolução de problemas de saúde global, em particular jun-
to dos mais pobres e excluídos, em todos os continentes, de forma equitativa, 
sustentável e com respeito pela diversidade. Esta missão traduz-se no desenvol-
vimento de atividades nas áreas do ensino, da investigação e da cooperação in-
ternacional, bem como na prestação de serviços, na divulgação do conhecimento 
científico à sociedade e na preservação do património histórico.
 
Desde a sua criação, em 1902, o IHMT esteve vocacionado para o estudo, ensino e 
clínica das doenças tropicais. Mais recentemente, evoluíu para uma abordagem inte-
grada, desde o nível molecular aos sistemas globais de saúde, que se encontra tra-
duzida nas atividades do centro de investigação Global Health e Tropical Medicine 
– GHTM, classificado como excelente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

O GHTM assenta em duas linhas transversais de investigação: 1. Desafios da saú-
de de viajantes e migrantes e 2. Doenças emergentes e mudanças ambientais, 
que congregam três grupos de investigação (doenças e organismos patogénicos 
transmitidas por vetores; tuberculose, VIH e doenças e organismos patogénicos 
oportunistas; saúde das populações, políticas e serviços).
 
A investigação interliga-se com programas de mestrado e doutoramento e ativida-
des de assessoria técnica a ministérios da saúde, em Portugal e na Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa. A qualidade da intervenção do IHMT foi reconhecida 
pela Organização Mundial de Saúde ao atribuir-lhe, em 2011, o estatuto de Centro 
Colaborador para as Políticas e Planeamento da Força de Trabalho em Saúde.
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2. como chegar?
Localização: Rua da Junqueira 100 | 1349-008 Lisboa
    +351 21 365 26 00 |     +351 213 632 105 | @ geral@ihmt.unl.pt

IHMT
Instituto de Higiene e Medicina Tropical

EstacionamentoParagem de Autocarro

Acessos por Transportes Públicos
Elétrico: 
Nº 15 Praça da Figueira (ligação metro 
– Linha Verde) – Algés
Autocarros: 
714 Praça da Figueira – Outurela
727 Areeiro – Restelo 
732 Marquês de Pombal – Caselas
751 Campolide – Linda-a-Velha
756 Olaias – R. Junqueira 
728 Portela – Restelo (Avenida da Índia)

De carro
Estacionamentos Públicos
Nas imediações da Rua da Junqueira, 
existem dois parques de estacionamen-
to pagos: um subterrâneo em frente ao 
IHMT e outro em frente ao Centro de 
Congressos de Lisboa.



3. ano Letivo 2016-2017
Calendário Escolar

Início: 6 outubro 2016
Abertura oficial: 21 outubro 2016
Final: 28 abril 2017 (data oficial de entrega de dissertações com 1 semestre)

13 outubro 2017 (data oficial da entrega de dissertações com 2 semestres)

Férias Escolares
Natal: 19 dezembro 2016 a 2 janeiro 2017
Carnaval: 27 e 28 fevereiro 2017
Páscoa: 10 a 16 abril 2017
Verão: 1 a 31 agosto 2017

Feriados
1 novembro: Dia de Todos os Santos
1 dezembro: Restauração da Independência
8 dezembro: Dia da Imaculada Conceição
25 dezembro: Natal
1 janeiro: Dia de Ano Novo
14 abril: Sexta-feira Santa
16 abril: Páscoa

4. Identificação do aluno
Cartão de aluno

O aluno do IHMT/NOVA tem direito a um cartão, emitido pelo Banco Santander 
Totta, numa parceria estabelecida entre o IHMT e o Santander Universidades. O 
cartão é também utilizado como acesso ao estacionamento.

Conta de e-mail
Os alunos inscritos nos cursos de Mestrado e Doutoramento têm acesso a uma 
conta de e-mail institucional. 
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25 abril: Dia da Liberdade
1 maio: Dia do Trabalhador
10 junho: Dia de Portugal
13 junho: Dia de Santo 
António (Padroeiro Lisboa)
15 junho: Corpo de Deus
15 agosto: Nossa Senhora 
da Assunção



5. o ihMt e as pessoas
Conselho de Gestão
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Zulmira Hartz
Subdiretora - Gestão do 
Conhecimento e Comunicação
@ zhartz@ihmt.unl.pt

Maria do Rosário O. Martins
Subdiretora - Ensino
@ mrfom@ihmt.unl.pt

Paula Costa
Administradora
@ pcosta@ihmt.unl.pt

Presidentes dos conselhos
Miguel Viveiros
Presidente do Conselho 
Pedagógico
@ conselhopedagogico@ihmt.unl.pt

Lenea Campino
Presidente do Conselho Científico
@ conselho_cientifico_da@ihmt.unl.pt

Cláudia Conceição
Presidente do Conselho de Ética
@ conselhoetica@ihmt.unl.pt

Paula Pacheco
@ secensino@ihmt.unl.pt

Paulo Ferrinho
Diretor
@ director@ihmt.unl.pt

Henrique Silveira
Subdiretor - Investigação
@ hsilveira@ihmt.unl.pt

Divisão Académica
Ana Varão
Chefe de Divisão
@ ana.varao@ihmt.unl.pt

* Para questões relacionadas com o Conselho 
de Ética, consultar a informação e formulários 
disponíveis no site do IHMT (www.ihmt.unl.pt/
organizacao/conselho-de-etica)

Centro de Gestão de Informação 
e conhecimento

Paula Saraiva
Coordenadora
@ paula.saraiva@ihmt.unl.pt

Gabinete de Cooperação e 
Relações Internacionais

Deolinda Cruz
Coordenadora
@ deolindacruz@ihmt.unl.pt



6. Contactos dos Serviços
Divisão Académica
Horário: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00 | Encerra às 4ª feiras (Período de aulas)
              10h00 - 12h30 / 14h00 - 16h30 | Encerra às 4ª feiras (Férias escolares)
Localização: Piso 0, Ala nascente
    213 652 608 | @ secensino@ihmt.unl.pt
Para informações administrativas e regulamentos, consultar o site do IHMT.

Informática 
Horário: 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00
Localização: Piso -1
    213 652 639 | @ informatica@ihmt.unl.pt

Biblioteca 
Horário: 8h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00
Localização: Piso -1
@ biblioteca@ihmt.unl.pt

Tesouraria
Horário: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
Localização: Piso 0
    213 652 607 | @ tesouraria@ihmt.unl.pt

Gabinete de Cooperação e Relações Internacionais 
Horário: 8h30 - 12h30 / 14h00 - 16h30
Localização: Piso 0
    213 652 658 | @ deolindacruz@ihmt.unl.pt

Associação dos Alunos e Amigos do IHMT
Localização: Piso 0
    213 652 658 | @ aaaihmt@ihmt.unl.pt

Cafetaria 
Horário: 8h30 - 18h00
Localização: Piso -1
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7. Salas e equipamentos
Salas de Aula 

Aula Magna: Piso 0
Anfiteatro 1: Piso 2
Anfiteatro 2: Piso 2
Fraga de Azevedo: Piso -1
Cambournac: Piso -1 
Saúde Internacional: Piso 1
Sala dos Computadores: Piso -1
Sala de Aula: Piso -1
Laboratórios: Piso 2 e 3

Sala de estudo 
Localização: Piso -1

Sala de convívio/refeição 
Localização: Piso -1
Equipamentos de utilização livre: frigorifico; microondas; cacifos; máquinas de 
vending

Estacionamento 
Os alunos têm acesso ao estacionamento mediante o pagamento.

8. Serviços da NOVA
Alojamento 
Os Serviços de Ação Social (SASNOVA) possuem três residências universitárias 
para uso dos alunos bolseiros portugueses e de estudantes estrangeiros:

Residência Universitária Fraústo da Silva (208 camas)
Residência Universitária Alfredo de Sousa (176 camas)
Residência Universitária do Lumiar (68 camas)

Candidaturas ao alojamento
Consultar formulário e regulamento online em www.sas.unl.pt
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Recursos 
Biblioteca
Museu
Entomoteca
Biotério
Insetários
Malacoteca e outras coleções 
biológicas





Saúde
Acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Os estudantes dos países da UE, do EEE e da Suíça estão abrangidos pelo Car-
tão Europeu de Saúde, que lhes permite beneficiar do sistema português de saúde 
como qualquer cidadão nacional. Para tal, antes de viajarem para Portugal, devem 
solicitar a emissão do documento. Os restantes estudantes em mobilidade devem 
certificar-se, igualmente antes da sua partida, de que têm um seguro de saúde.

Consultas
Os SASNOVA disponibilizam aos alunos consultas de Clínica Geral, Psiquiatria, 
Psicologia Clínica e Nutrição. As consultas realizam-se no Campus de Campolide 
(Residência Alfredo de Sousa).
Marcação de Consultas: 2ª a 6ª Feira, das 10h00 às 16h30
    +351 213 715 600 | @ saude@unl.pt

Instalações desportivas
No Campus de Caparica, os SASNOVA possuem instalações para a prática de 
atividades desportivas, designadamente andebol, futsal, ténis e voleibol de praia, 
dispondo ainda de um circuito de manutenção. 
    +351 212 947 825 |     +351 212 948 514 | @ desporto@unl.pt

Atividades culturais
Coro da NOVA

Criado em 1988, tem como principal objetivo a promoção e divulgação da cultura 
e música universais, contribuindo para a formação e prática artística dos seus as-
sociados. Mais informações: www.unl.pt/pt/universidade/Coro/pid=84

Escola Doutoral
A NOVA Escola Doutoral destina-se aos estudantes do 3º ciclo de estudos da 
NOVA e visa: contribuir para a excelência da formação doutoral; oferecer formação 
complementar e transversal aos estudantes; promover a interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade; fomentar a partilha das melhores práticas entre os programas 
doutorais e de promover a cooperação interinstitucional; e potenciar a colaboração 
entre estudantes e docentes. Mais informações: www.unl.pt/pt/escola-doutoral
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Cursos de línguas
O Instituto de Línguas da Universidade NOVA de Lisboa (ILNOVA), sedeado na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, presta serviço a todas as licenciaturas 
e pós-graduações da NOVA, oferecendo cursos de proficiência em várias línguas.
    217 908 382 | @ ilnova@fcsh.unl.pt

Cursos de língua e cultura portuguesa para estrangeiros
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa or-
ganiza Cursos de Língua e Cultura Portuguesa destinados a todos os estudantes, 
inclusive de Erasmus e Erasmus Mundus. Os cursos encontram-se organizados 
em seis níveis de aprendizagem, segundo o Quadro Europeu Comum de Referên-
cia para as Línguas, podendo ser semestrais, de verão ou intensivos. Para mais 
informações, consultar o website www.fcsh.unl.pt

contactoS úteiS
Universidade NOVA de Lisboa

Reitoria
Localização: Campus de Campolide | 1099-085 Lisboa
    +351 213 715 600 |      +351 213 715 614
@ reitoria@unl.pt

Serviços de Ação Social
Localização: Edifício da Reitoria
Campus Universitário de Campolide | 1099-032 Lisboa
    +351 213 715 600 |      +351 213 715 672
www.sas.unl.pt

Provedor de Estudante da NOVA
Professor Doutor José João Abrantes
    +351 213 715 632 / Paula Machado (Dr.ª)
@ provedordoestudante@unl.pt

Nº Europeu de Emergência
112
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