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ENGINews, nº 2, 17 de Setembro de 2010
   

Prémios
 
 

Mário de Araújo distinguido com Prémio de Excelência na Roménia
 
A CETEX MBA School da Universidade Técnica de Iasi, na Roménia, atribuiu ao Professor
Mário de Araújo, Decano da Universidade do Minho, o "Diploma of Excellence Award", numa
cerimónia ocorrida no passado dia 2 de Julho, durante a celebração da 10ª Graduação de
estudantes do CETEX MBA. O prémio deve-se à excelente cooperação de longo prazo como
professor visitante na CETEX MBA School.
 

 
 

Paulo Sampaio nomeado representante português da American Society for
Quality
EUA, 01-09-2010
 
A American Society for Quality (ASQ) nomeou Paulo Sampaio, Investigador do Centro
Algoritmi e Professor Auxiliar do Departamento de Produção e Sistemas (DPS) da Escola de
Engenharia da Universidade do Minho, para seu Country Counselor em Portugal.
Mais…

 
 

Isabel Cristina Lopes premiada em Congresso Mundial de Engenharia
Londres, Inglaterra, 30-06 a 02-07-2010
 
Isabel Cristina Lopes, aluna de doutoramento do Departamento de Produção e Sistemas da
EEUM, recebeu o prémio “Best Student Paper Award” pelo artigo “Using Interval Graphs in
an Order Processing Optimization Problem”, apresentado na “International Conference of
Applied and Engineering Mathematics - World Congress on Engineering 2010”.
Mais… 

 

    

Menção Honrosa para o Mestre André Castro
 

O trabalho realizado no âmbito da Dissertação de Mestrado em Engenharia Biomédica pelo
Mestre André Paulo Galvão de Castro foi distinguida com uma Menção Honrosa no âmbito
dos Prémios “Nunes Correa Verdades de Faria”, na Área B, “PROGRESSO DA MEDICINA NA
SUA APLICAÇÃO ÀS PESSOAS IDOSAS”.
Esta dissertação, intitulada “Development of a new femoral component of patellofemoral
prothesis”, foi realizada no DEM/CT2M sob orientação conjunta de Paulo Flores e António
Completo, no ano lectivo 2008/2009.
 

 

 Notícias
                                                                     

 
 

Rui Reis e o Centro de Investigação Biomaterials, Biodegradables and
Biomimetics – 3B’s
 
Órgãos por encomenda, regeneração de tecidos ou ossos de laboratório.
O trabalho da equipa do Centro de I&D 3 B’s, liderado pelo Professor Rui Reis, tem sido
publicado em revistas científicas de renome internacional, o que lhe rendeu créditos
suficientes para a recente criação do Instituto Europeu de Excelência em Engenharia
de Tecidos e Medicina Regenerativa, em Guimarães.

http://www.eng.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/UMEventos/EventoView.ascx&ItemID=3124&Mid=28&lang=pt-PT&pageid=24&tabid=11
http://www.eng.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/UMEventos/EventoView.ascx&ItemID=3124&Mid=28&lang=pt-PT&pageid=24&tabid=11
http://www.eng.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/UMEventos/EventoView.ascx&ItemID=3131&Mid=28&lang=pt-PT&pageid=24&tabid=11
http://www.3bs.uminho.pt/image/tid/65
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Mais …
  Sinais vitais sem fios

 

Investigadores da Universidade do Minho estão a testar um aparelho que permite vigiar os
sinais vitais dos doentes, tanto no hospital como fora dele. O aparelho está a ser testado há
um mês em doentes internados.
 

SIC / Primeiro Jornal, 28 Junho 2010
 

Candidaturas
 

Mestrados

Períodos de candidatura aos Cursos de Mestrado / Especializações da Escola de Engenharia em
2010/11
 

Mestrados e Especializações (Prazos Institucionais):
1ª Fase: de 24 de Maio a 15 de Junho
2ª Fase: de 10 de Agosto a 7 de Setembro
3ª Fase: de 27 de Setembro a 1 de Outubro

 
Cursos de Mestrado com períodos de Candidatura próprios:
  Mestrado em Construção e Reabilitação Sustentáveis:

1ª Fase: 10 de Agosto a 7 de Setembro 2010;
2ª Fase: 27 de Setembro a 1 de Outubro 2010 (apenas se sobrarem
vagas da fase anterior)

 
Email para mais informações: posgrad@eng.uminho.pt; Mais informações aqui.

Programas Doutorais

A Candidatura a Programas Doutorais da Escola de Engenharia pode ser submetida através do formulário electrónico
correspondente. Adicionalmente deverá  enviar-se por correio normal outros elementos.
FORMULÁRIO de CANDIDATURA
 

Períodos de Candidatura em 2010/11:
1ª Fase: de 03 a 24 de Maio
2ª Fase: de 09 de Agosto a 03 de Setembro
3ª Fase: 3 a 28 de Janeiro (2011)

 
Email para mais informações: posgrad@eng.uminho.pt
Informação detalhada acerca do elenco de programas doutorais aqui.
 

Eventos
 

 

35º Aniversário da EEUM

http://www.3bs.uminho.pt/sites/default/files/visao_20100715.pdf
mailto:posgrad@eng.uminho.pt
http://www.uminho.pt/Default.aspx?tabid=8&pageid=485&lang=pt-PT
http://www.eng.uminho.pt/Default.aspx?tabid=18&pageid=165&lang=pt-PT
http://intranet.eng.uminho.pt/
mailto:posgrad@eng.uminho.pt
http://www.eng.uminho.pt/Default.aspx?tabid=18&pageid=165&lang=pt-PT
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Semana da Escola de Engenharia

“A Engenharia para a Qualidade de Vida”
11 a 16 de Outubro

A temática a tratar, a Engenharia para a Qualidade de Vida, será tipificada em 3 subtemas centrais – Mobilidade e Energia,
Saúde, Lazer e Ambiente e Cidade.

O programa constará de 3 partes principais: pedagógica, científico-cultural e entrega de diplomas. Durante dois
dias, terça e quarta-feira, dias 12 e 13 de Outubro, decorrerá a habitual mostra e visita de futuros alunos, envolvendo
cerca de 3 mil alunos das Escolas Secundárias das principais cidades da área de influência da Universidade do Minho.

O programa científico-cultural (14 de Outubro) constará de apresentações seleccionadas de projectos de
doutoramento em fase avançada, nos subtemas adoptados, e terá como ponto alto uma sessão, moderada pelo Dr.
Carlos Magno, dedicada ao Programa Científico-Cultural de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012, com a
Presidente da Fundação Cidade de Guimarães, Drª Cristina de Azevedo, da Vereadora da Câmara Municipal de Guimarães,
Arquitecta Alexandra Gesta e de Doutores da Escola de Engenharia e de outras Escolas da Universidade do Minho, actores
nos diferentes projectos em curso para a Capital Europeia da Cultura 2012. Serão ainda entregues prémios científicos e
profissionais.

A terceira parte do programa da Semana da EEUM, acontecimento inédito, será a entrega de diplomas a licenciados e
mestres da Escola de Engenharia que concluíram o seu ciclo de estudos em 2009/2010. Pela primeira vez a Reitoria
descentralizou esta realização, remetendo-a para as Escolas. Vai decorrer no sábado, dia 16 de Outubro.

O programa detalhado pode ser consultado em Semana da Escola, no sítio da Escola de Engenharia.

 
 

 
 

13ª Edição do Curso de Liderança e do Curso de Sociedade de Informação
Academia Militar, Lisboa, 6 a 17 de Setembro 2010
 
No âmbito do Programa de Cooperação entre a UMinho e a Academia Militar, realiza-
se, entre 6 e 17 de Setembro, a 13ª edição do Curso de Liderança, ministrado a
alunos da UMinho pela Academia Militar, em Lisboa.
Mais …

  JOIN’2010 – 8ª Jornadas de Informática da UM – JOBSHOP’ 2010
Campus de Gualtar, Braga, 15 a 17 de Setembro 2010
 

As Jornadas de Informática 2010 são um evento anual muito especial para o
Departamento de Informática e a para a comunidade académica (alunos e
professores) que o rodeia. Mantendo o figurino das edições anteriores, o programa
contem sessões temáticas com oradores convidados (nacionais e internacionais)
Mais…
 

11th International Symposium on Multiscale, Multifunctional and
Functionally Graded Materials
Campus de Azurém, 26 a 29 Setembro, 2010
 
Este simpósio internacional tem lugar 20 anos depois do seu histórico encontro no
Japão, momento em que o FGM obteve reconhecimento internacional.
 

http://www.eng.uminho.pt/
http://www.eng.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/UMEventos/EventoView.ascx&ItemID=3110&Mid=28&lang=pt-PT&pageid=24&tabid=11
http://www.eng.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/UMEventos/EventoView.ascx&ItemID=3110&Mid=28&lang=pt-PT&pageid=24&tabid=11
http://www.di.uminho.pt/jornadas/join10
http://www.di.uminho.pt/jornadas/join10/programa
http://www.di.uminho.pt/jornadas/join10
http://www.fgm2010.org/
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Mais…
 

 
 

Pluris 2010 - 4º Congresso Luso-Brasileiro para o Planeamento Urbano,
Regional, Integrado, Sustentável
Faro, 6 a 8 de Outubro 2010
 
O PLURIS é uma organização conjunta de Professores e Investigadores Portugueses e
Brasileiros que se realiza desde 2005. O quarto congresso PLURIS vai realizar-se na
cidade de Faro, em Portugal.
 
Mais…
 

CRC2010 - 10ª Conferência sobre Redes de Computadores 
Campus de Gualtar, Braga, 11-12 de Novembro 2010
 
A CRC assume um papel único e de extrema importância ao constituir um veículo por
excelência para a divulgação de trabalhos de investigação, desenvolvimento e
inovação na área das redes de computadores. A CRC constitui ainda um forum
privilegiado para partilha de experiências e a descoberta de interesses comuns entre
a comunidade científica nacional.
 

Mais… 
 

 
Aconteceu na EEUM

 
Primeira edição do MODUM
Campus de Azurém, Guimarães
 
A 1º Edição do MODUM, evento realizado pelos alunos do 3º ano de Design e
Marketing de Moda, teve lugar na Escola de Engenharia, no dia 9 de Julho pelas 22
horas, apresentando trabalhos que versaram sob o tema IDENTIDADE/CULTURA
NACIONAL.
 

Mais…
 

 
 
 

 
INForum’2010: Simpósio de Informática 
Campus de Gualtar, Braga
 

A Universidade do Minho recebeu, a 9 e 10 de Setembro, o 2º INForum - Simpósio de
Informática, que conta com oradores de renome internacional e um conjunto de
sessões nas diversas vertentes da Informática, com comprovado interesse e
dinamismo no espaço académico e industrial.
 

Mais…
 

 


A EngiNews é um Jornal de todos os membros da EEUM para todos.

Agradecemos que enviem as vossas notícias e sugestões para divulgacao@eng.uminho.pt.
 
Os Editores da EngiNews reservam-se o direito de poder seleccionar o tipo de notícia/evento a publicitar. Agradecidos pela vossa compreensão.

 
 

 

http://www.fgm2010.org/
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