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Destaques
A 2ª fase de candidaturas aos Mestrados e Doutoramento do Departamento
de Ciências da Vida está a decorrer até ao dia 15 de julho:


Mestrado em Antropologia Médica e Saúde Global



Mestrado em Evolução e Biologia Humanas



Doutoramento em Antropologia

Mais informações estão disponíveis aqui.

O programa Marie Skłodowska-Curie apoia investigadores em todas as etapas
da sua carreira, independentemente da idade e nacionalidade. Os candidatos
devem ter doutoramento ou quatro anos de experiência em investigação em
tempo integral, residir em Estados membros da UE ou em países associados, e
não podem ter residido em Portugal por mais de 12 meses nos últimos 3 anos.
Se cumpre estas condições e está interessado em candidatar-se a uma Bolsa
Individual Marie Skłodowska-Curie (MSCA-IF) pode faze-lo no CIAS/UC. As
candidaturas devem ser feitas até ao dia 15 de julho. Mais informações aqui.

ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES
A new approach to recording nasal fracture in skeletonized individuals, Bruno Magalhães, Simon Mays e Ana Luísa
Santos, International Journal of Paleopathology.
Socioeconomic inequalities in children’s health-related quality of life according to weight status, Diogo Costa, Marina
Cunha, Cláudia Ferreira, Augusta Gama, Aristides M. Machado-Rodrigues, Vítor Rosado-Marques, Larissa L. Mendes, Helena
Nogueira, Milene Pessoa, Maria-Raquel G. Silva, Gustavo Velasquez-Melendez e Cristina Padez, American Journal of Human
Biology.
Severe skeletal lesions, osteopenia and growth deficit in a child with pulmonary tuberculosis (mid-20th century, Portugal), Ellie Gooderham, Luísa Marinho, Laure Spake, Shera Fish, Carlos Prates, Sandra Sousa, Carlos Oliveira, Ana Luísa
Santos e Hugo F. V. Cardoso, International Journal of Paleopathology.
Social inequalities in traditional and emerging screen devices among Portuguese children: a cross-sectional study, Daniela Rodrigues,Augusta Gama, Aristides M. Machado-Rodrigues, Helena Nogueira, Maria-Raquel G. Silva, Vítor Rosado
-Marques e Cristina Padez, BMC Public Health.
Cantanhez National Park: How people perceive landscapes, Gonçalo Salvaterra e Catarina Casanova , faz parte do livro
Modos de Fazer/Ways of Making (editado por Vítor Oliveira Jorge).
Oral pathological conditions of an Early Epipaleolithic human from Southwest Asia: Ohalo II H2 as a probable case of
intentional dental ablation, John C. Willman e Sarah A. Lacy, International Journal of Paleopathology.
Beyond metrics and morphology: the potential of FTIR-ATR and chemometrics to estimate age-at-death in human bone,
Mariana Pedrosa, Francisco Curate, Luís A. E. Batista de Carvalho, Maria Paula M. Marques e Maria Teresa Ferreira, Journal of
Legal Medicine.
Ver trabalhos do CIAS aqui.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
A investigadora do CIAS, Vanessa Campanacho, participou na 5th Public Archaeology
Twitter Conference com a apresentação “Using YouTube for public and scientific engagement in bioarchaeology”. O evento decorreu online, no Twitter, no dia 29 de Maio de
2020.

PRÓXIMOS EVENTOS
Tumuli and Megaliths in Eurasia – CALL for POSTERS
Devido à pandemia global do COVID-19, o congresso internacional Tumuli e Megaliths
na Eurásia foi re-agendado para 26 a 30 de maio de 2021 em Proença-a-Nova, Portugal.
Embora o programa do congresso já esteja encerrado (https://tumulieurasia.wixsite.com/
home/program), a organização propôs receber um novo conjunto de contribuições
(POSTERS) que podem ser apresentadas em cada uma das sessões programadas.
Assim, convidamos estudantes de mestrado, de doutoramento e outros investigadores, a apresentar os seus trabalhos
(Poster) sobre as práticas funerárias e condições de vida tardias das populações do Neolítico / Calcolítico na Sessão 6 — New
data, new insights: recent developments on funerary practices, gestures, and life of late Neolithic/ Chalcolithic communities - organizada por Maria João Neves, Ana Maria Silva, Cristina Tejedor-Rodríguez e Marta Díaz-Zorita Bonilla.

FOMOS NOTÍCIA
O CIAS foi notícia a nível nacional. Vários meios de comunicação partilharam alguns dos resultados encontrados no projeto do CIAS, ObesInCrisis, sobre o tempo de ecrã das crianças portuguesas. O estudo foi publicado no BMC Public Health. Ler notícia aqui.

O projeto SAND-Sarilhos Grandes de que fazem parte investigadores e doutorandos do CIAS
foi capa do jornal “O Setubalense” e notícias sobre os trabalhos e o campo-escola aparecem na página 11. A notícia está disponível aqui.

ANTROPOLOGIA PORTUGUESA
A revista Antropologia Portuguesa foi integrada no prestigiado índice Directory of Open Access Journals (DOAJ). O objetivo do DOAJ é aumentar a visibilidade e a facilidade de localização e de utilização das revistas científicas e académicas em acesso aberto, promovendo
assim o seu uso e impacto crescentes. Ver notícia aqui.
A Antropologia Portuguesa recebe submissões ao longo de todo o ano de artigos inéditos, entrevistas e recensões em português, inglês, espanhol e francês nos domínios da Antropologia Biológica, Cultural e/ou Social. Mais informações aqui.

Para mais informações visitar: http://cias.uc.pt/

