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Prém
mios
Rui
R Marinho vvenceu um Prémio Fraunh
hofer 2010
Fraunhofer
F
Portuugal Challenge 20
010, 1 de Outubrro, 2010, Porto
Rui
R Marinho, alunno do mestrado em
e Engenharia Biomédica
B
da UM
Minho, venceu um
m prémio
Franhaufer,
F
com um sistema de imagem 3D do corpo humano. O Centro de Investtigação
Fraunhofer
F
Portuugal lançou esta 1ª edição do Prémio Fraunhofer PPortugal Challengge com o fim de
distinguir
d
alunos de universidadess portuguesas qu
ue desenvolvem tteses de mestraddo e
doutoramento
d
dee orientação prática nas áreas dass Tecnologias dee Informação e Coomunicação,
Multimédia
M
e Inteeracção Homem--Máquina.
Mais…
M

“Best
“
Studennt Paper Awarrd” outorgado
o a Nuno Vascco Lopes
SoftCOM
S
2010, 223-25 de Setembbro, 2010, Croáccia
Nuno
N
Lopes, estuudante de Doutoramento em Informática e co-orieentado pelos Proffessores
Alexandre
A
Santoss, do DI, e Maria João Nicolau, doo DSI, foi premiaddo com um “Besst Student Paperr
Award”
A
na sequêência da apresentação do trabalhoo “A Micro-Mobillity Solution for Supporting
S
QoS inn
Global
G
Mobility“ nna 18th International Conference on Software, Tellecommunicationns and Computerr
Networks
N
(SoftCO
OM 2010), patroccinada pela IEEE
E Communicationn Society.. Amboss orientadores
são
s também co-aautores no referiddo trabalho.
Mais…
M

Melhor
M
Artigoo com potenccial de transfe
erência de coonhecimento para
p
a
indústria
i
PMI
P 2010, 15-177 de Setembro, 2010,
2
Bélgica
O artigo “A new w
way to produce conformal
c
coolingg channels by RTTP for moulding blocks
b
of the
hybrid
h
moulds” dde A. Nogueira, P.
P S. Pouzada, P. G. Martinho e AA. S. Pouzada, reccebeu o prémio
de
d melhor artigo com potencial de transferência de
d conhecimento para a indústria na 4ª edição da
PMI
P 2010. Mais de 70 trabalhos foram aceites em
m diversas áreas científicas.
Mais…
M

Notíícias
Diogo
D
Campoos envolvido num
n
pedido de registo de ppatente pela empresa
e
dinamarques
d
sa Bang & Olu
ufsen
Diogo
D
Campos, eestudante do MI em
e Engenharia e Gestão Industriaal, participou no “Bang & Olufsenn
Innovation
I
Campp 2010”, num proograma Eramus intensivo “Conceeptual Design andd Development of
o
Innovative
I
Produ cts” durante o mês
m de Julho.
O trabalho “Methhod and Apparatuus for Interactive Control of Multim
media Devices”, centra-se na
ideia
i
de criação dde um comando remoto capaz dee controlar diverssos aparelhos muultimédia através
da
d manipulação do comando, que não apresenta botões ou ecrãs tácteis. A equipaa, composta por
M.
M Kupilik, M. Huubacek, N. Sweers, K. Rak, D. Campos, G. Radu, e L. V. Hougaardd, foi
recompensada
r
ppela empresa, com
m a proposta de registo de patentte do resultado obtido
o
durante o
projecto.
p
Mais…
M

Livro
L
"Introddução às Microtecnolog
gias no Silíciio"
21-09-2010
2
Os
O professores Jooão Paulo Carmoo e José Higino Correia,
C
do Deparrtamento de Elecctrónica Industriaal
da
d Escola de Enggenharia da UMinnho, acabam de lançar o livro "Inttrodução às Micrrotecnologias no
Silício",
S
pela edittora Lidel.

Livro
L
"Microobiologia”
Esta
E obra foi elabborada com o obbjectivo de ajudar o leitor a entendder a vida e o com
mportamento doss
microrganismos,
m
estejam eles no seu meio naturaal ou infectem o H
Homem ou outroos hospedeiros
que,
q por uma razzão ou outra, se lhes tornem vulneráveis. O Professsor Nelson Limaa, investigador doo
CEB,
C é co-autor ddesta obra.
Mais…
M

Nove
N
alunoss Portuguese
es das Unive
ersidades doo Minho, Coiimbra e
Porto
P
na UTA
TA
University
U
of Texaas at Austin, USAA, Julho-Agosto 2010
Os
O alunos da Un iversidade do Minho Rui Costa, Nuno
N
Faria, Luís M
Miranda, Robertoo Ribeiro, Luís
Miranda
M
e André Rocha passaram
m cinco semanass com investigadoores da UTA, no âmbito da
cooperação
c
entree a Universidade do Minho e a Un
niversidade do Teexas em Austin (U
UTA).
Mais…
M

Pro
otocolos
Desde
D
1998 a Unniversidade do Minho (UM) e a Academia Militar (AAM), enquanto esstabelecimentos
de ensino superioor, vêm mantendoo um alinhamentto de projectos esstratégicos, alicerçados no
Protocolo
P
de Coopperação entre o Estado-Maior
E
do Exército e a UM, firmado em 24 de
d Setembro de
1998 no Quartel-ggeneral da Regiãoo Militar do Nortee, no Porto.
Um
U dos eventos dde maior impactoo para a UM é, seem dúvida, a reallização do Curso de Liderança,
ministrado
m
anualm
mente por docenttes da AM a 20 alunos
a
da UM. Em
m simultâneo, a UM assegura um
m
curso de Sociedadde da Informaçãoo, a cadetes da AM.
A Salienta-se quue esta iniciativa já vai, este ano,
na sua 13ª ediçãoo, podendo ser coonsiderado um caso raro de suceesso sustentado. Outros eventos
m esta colaboraçãão.
coonsubstanciaram
O potencial desta ligação vai aindaa mais longe, abrrindo portas paraa a exploração dee oportunidades
ao nível de instituiições internacionnais, ligadas à Deefesa e fora do âm
mbito das redes de I&D
trradicionais, comoo por exemplo, a NATO.
Mais
M …

Even
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35º Anivversário da
EEUM
Semana dda Escola
a de
Engenhaaria
“A Engennharia parra a
Qualidadde de Vida
a”
11 a 16 de O
Outubro
Estamos a chegar ao final da Sema
ana da Escolla. Com 3 subtemas centrais – Mobilidadde e Energia, Saúde,
S
Lazer e
Ambientee e Cidade, o programa
p
está constituído
c
por 3 partes princcipais:
1. Pedagógica: 12 e 13 de Outubro
O
- mosttra e visita de
d futuros alu
unos (envolvenddo cerca de 3 mil alunos dass
Escolas Secunndárias das principais cidadess da área de inffluência da Univversidade do M
Minho);
2. Científico-cu
ultural: 14 dee Outubro – W
Workshops sobbre os três sub
btemas e Mesaa Redonda soobre Guimarãess
Capital Europeia da Cultura;
3. Entrega de diplomas: Sábado 16 de Ouutubro - aconteccimento inéditoo é a entrega de diplomas a licenciados e
mestres da Escola
E
de Engeenharia que cooncluíram o seeu ciclo de esttudos em 20099/2010. Pela primeira vez a

Reitoria desceentralizou esta realização, rem
metendo-a para as Escolas. Vai decorrer no Sáábado, dia 16 de
d Outubro.
O prograama detalhado pode
p
ser consuultado em Semaana da Escola, no sítio da Escoola de Engenhaaria.
Pluris 20
010 - 4º Cong
gresso Luso-Brasileiro paraa o Planeamento Urbano,
Regional,, Integrado, Sustentável
S
Faro, 6 a 8 de Outubro 2010
O PLURIS é uma organizzação conjunta de Professoress e Investigadorres Portuguesess
e Brasileiroos que se realiiza desde 2005
5. O quarto conngresso PLURIS
S vai realizar-see
na cidade de Faro, em Poortugal.
Mais…

uto de Biotecn
nologia e Bioeengenharia
2º Enconntro do Institu
Campus dee Gualtar, Bragga, 23-24 de Ou
utubro 2010
O Centro dee Engenharia Biiológica, um dos polos da EEU
UM do Laboratóório Associado
Instituto de Biotecnologia e Bioengenhariaa, organiza estee importante evvento que
abordará ass áreas de: Biotecnologia Indusstrial, Biotecnollogia da Saúde, Biotecnologia
Agroalimenttar e Química e Biotecnologia Ambiental.
Mais…
CRC2010 - 10ª Conferê
ência sobre Redes
R
de Com
mputadores
Campus de Gualtar, Braga, 11-12 de Novvembro 2010
A CRC assuume um papel único e de extrrema importânccia ao constituir um veículo por
p
excelência ppara a divulgação de trabalhoss de investigaçãão, desenvolvim
mento e inovaçãão
na área dass redes de computadores. A CRC
C constitui ai nda um fórum privilegiado paara
partilha de experiências e a descobertaa de interessess comuns entre a comunidadde
científica naacional.
Mais…



A EngiNews é um Jornal dee todos os membros da EEU
UM para todoos.
Agradecemo
os que enviem
m as vossas nootícias e suge
estões para divulgacao@enng.uminho.pt.
Os Editores do Jornal ENGINews reservaam-se o direito de ppoder seleccionar o tipo de notícia/evvento a publicitar. AAgradecidos pela voossa
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