
 
 

 

 

   

 

Newsletter Junho 2019 

O projeto INPLACE está a terminar após dois anos de trabalho em equipa. A quinta e última 

reunião entre os parceiros ocorreu recentemente em Granada (Espanha), com a associação 

AGIFODENT como anfitriã. A 6 de junho, reunimos todas as organizações parceiras (Euroface 

Consulting, PrimMat, Pro Work, DLEARN, SPI, NTC e AGIFODENT) para compartilhar o trabalho 

realizado desde a última reunião em Milão, em janeiro passado, e nos certificarmos de que 

alcançaremos os objetivos do projeto. 

 

 

 

Durante a reunião, falamos sobre a qualidade e divulgação do projeto, o compêndio de 

estudos de caso e mostramos aos nossos parceiros os últimos vídeos feitos pelos alunos 

participantes. Finalmente, temos os 60 vídeos prontos para visualizar no nosso site. 

Na sexta-feira, 7 de Junho, a Conferência Internacional do projeto aconteceu na Escola San 

Isidoro, no centro de Granada. Durante o evento, apresentamos o nosso projeto para cerca de 

40 alunos. Depois mostramos dois vídeos por país, e os alunos deram-nos a avaliação de cada 

vídeo (profissionalismo, duração, qualidade de áudio e som ...). 

 



 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

A classificação média dos estudantes foi muito boa. Após a Conferência Internacional, os 

parceiros do projeto se despediram muito gratos, na esperança de voltar a trabalhar juntos 

muito em breve. 

 

Relembrando que todos os vídeos e informação sobre o projeto está disponível no site do 

mesmo: http://inplace.cz/ 
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PARCEIROS 

 

 

 
Euroface Consulting 
Katerina Nevralova 
E-mail: management@euro-face.cz 
URL:  http://www.euro-face.cz/ 

 

PrimMat 
Ivana Natulova 
E-mail: olbrich@primmat.cz 
URL:  www.primmat.cz 

 

 
Dlearn 
gianluca.coppola@dlearn.eu 
E-mail: schmitz.lena@f-bb.de 
URL:  http://dlearn.eu/ 

 Agifodent 
Julio Jiménez García 
E-mail: inplace@agifodent.es 
URL: http://newagifodent.agifodent.es/ 

 
 
Sociedade Portuguesa de Inovação 
Augusto Medina 
E-mail: augustomedina@spi.pt 
URL: www.spi.pt 
 

 

Pro Work 
Theo Grefkens 
E-mail: www.pro-work.nl 
URL: tgrefkens@pro-work.nl 

 
 
Natsionalen Ucheben Tsentar 
Andrey Stoycheff 
E-mail: andy@educenter-bg.com 
URL: www.adamsmith.bg 

 

 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. 

Esta publicação [comunicação] reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser 

responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas. 

 


