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Nottícias

Dou
utoramen
ntos Hono
oris Causaa
Marcel de Bo
otton, Micheel Maffesoli e Joseph Goonnella laureeados
Douttores Honorris Causa

Salãoo Medieval da Universidade
U
doo Minho, Largo do Paço, 11 dee Abril
Numaa cerimónia soolene, a Universsidade do Minhho atribuiu o título de Doutor Honoris Causa, por
indicaação da EEUM
M, a Marcel de Botton, Presidente doo Conselho de Administraçãoo da
emprresa Logoplastee e Presidente da
d APIP.
Visionnário, a energiaa, o empenho e a sua elevada experiência coolocam o Comendador Marce
el de
Botto
on como modeelo de empreenndedorismo. O pai sugeriu-lhee que o plásticco não tinha futuro,
mas o comendadorr arriscou e muudou o seu futuuro com a funddação da Logooplaste em 19776. A
ma novidade. É pioneira no desenvolvimentoo, na
Logopplaste não foi uma empresa mais, mas um
Europpa e no resto do mundo, dda produção inn-house, atravéés do conceitoo hole in the wall,
forneecendo embalaggens de plásticoo just-in-time em
m unidades inteegradas nas fábbricas dos clienntes.
"Nada, mas mesmo nada, se fazz sem enormee persistência, sem esforço, sem trabalharr em
equippa, sem saber ouvir quem coonnosco trabalhha; valorizar e motivar a equipa é mais do que
gratifficante, é fundaamental", afirmaa. O laureado, proposto Honoris Causa pela EEUM, tendo como
c
padrinho o Professoor Carlos Bernardo, declara ainnda: “Se inovaçção é a palavraa na qual vejo muito
m
ou toodo o futuro pello qual terá quee passar Portuggal, lembro quee a Universida
ade do Minho
oéo
seu exemplo
e
mais vivo pela sua forrma de estar e progredir”, diz Marcel de Bo
otton.

Maiss…

m também disstinguidos Michhel Maffesoli, professor da Universidade
U
d Paris Déscaartesde
Foram
Sorboonne, propostoo pelo ICS, e o professor emérito Joseph Gonnella, da Thomas Jeffeerson
Univeersity, propostoo pela ECS. Ass três propostas, que obtiveraam o parecer positivo do Sennado
Académico, foram aprovadas
a
tenddo em conta o percurso e currrículo destas ppersonalidades bem
comoo as suas ligaçõões à Universidaade do Minho.
Micheel Maffesoli é considerado
c
com
mo um dos fundadores da socciologia do quottidiano e conheecido
pelass suas análisess sobre a pós-m
modernidade, a prevalência do imaginário nas sociedades pósmodeernas e, sobretuudo, pela popularização do coonceito de tribo urbana.
Mais…
…

Josepph Gonnella é “um especialista imprescinndível quando estão em cauusa a discussãão e
definição de proceddimentos associados à garantia da qualidadee na Educação Médica", afirm
ma S.
Machhado dos Santos, que apadrinhhou este Doutoramento Honorris Causa.
Mais…
…

Novo
o Laboratório Associado
o da EEUM
MCTSS, Lisboa, 23 de Março
Foi reegistado um noovo consórcio foormado pelo Laboratório Assocciado ICVS/3B’’s e pelo laboraatório
assocciado IBB.

Maiss…

Prém
mios
Inveestigadores do
d CEB ganh
ham 3º prém
mio no FOOD
D I&DT
FIL, Lisboa,
L
30 de Março
M
Decorreu o FOOD I&
&DT, dentro daa Alimentaria & Horexpo Lisbboa, espaço dedicado a inovações
que resultem
r
de proojectos de I&DTT provenientes de
d Entidades do Sistema Cienntífico e Tecnolóógico
(ESCTT) ou de empreesas em parcerria com ESCT.
O proojecto CHESTNUTSRAD: Tratamento alternatiivo de conservaação de castanhha, ganhou o 3º
prém
mio. Este projectto conta com innvestigadores do Centro de Enngenharia Biológgica pertencenttes
ao grrupo da Micologgia Aplicada/Miicoteca da Univversidade do Miinho.

Maiss...
Inveestigadora do
o CT2M Maria João Run
na ganha Beest Paper Aw
ward
Filadéélfia, EUA, 7 dee Abril
A invvestigadora do CT2M, Maria João Runa, veenceu o prémiio de Best Pap
aper na conferêência
internnacional Wear of Materials Conference
C
. O artigo tem o título “Tribocorrrosive behaviouur of
CoCrMo alloy for hipp joint applicatioons: Influence of
o normal load””.

Maiss...

Even
ntos
1º Simpósio
S
doss 3B’s sobree Biomateriais e Células Estaminais na Medicina
a
Regeenerativa
Audittório do AveParkk, 7-8 Abril
Teve lugar no AvePaark o 1º Simpóssio sobre Biomaateriais e Célulaas Estaminais na
n Medicina
Regenerativa, o qual forma parte das actividades educacionais do
d Centro de Invvestigação 3B’ss,
mas doutorais em
e Engenharia de Tecidos, Meedicina Regeneerativa e Célulass
incluiindo os program
Estam
minais e em Engenharia Biomédica.

Maiss…
Com
munica+2011
Camppus de Azurém, 11 e 12 de Abbril
Verificando as tendêências evolutivaas internacionais na área das TIC assim com
mo capacidadess que
m de ser dotadoos no âmbito de
d cursos tecnoológicos, o NEEECUM avançou com
os noovos alunos têm
as prrimeiras jornadaas de Engenharria de Comuniccações denominnadas de Comu
unica+ 2011.

Maiss…
Fóru
um DESIGN!UM
Audittório da Fraterna, Guimarães, 15 e 16 de Abrril
A Com
missão Instaladdora Pró-Curso em Design do Produto promoove a 2ª edição do fórum
DESIG
GN!UM. O objeectivo principal é continuar a reeflexão pública, iniciada em Março,
M
em tornoo
dos desafios
d
e oporttunidades que o ensino e a invvestigação em Design de Pro
oduto
repreesentam para a Universidade do
d Minho e paraa a região em que
q esta se inseere. À semelhança
da prrimeira edição, o fórum de Abrril decorre no Auditório
A
da Fraterna, em Guim
marães, e destinnase a todos
t
os profisssionais e acadéémicos interessados na área do
d design de prooduto.

Maiss…

Sem
minários em Engenharia
E
de Sistemass
Anfiteeatro da Escola de Engenhariaa II (EII-024), Guualtar, entre 8 e 29 de Abril
Dinam
mizadas pelo DPS
D da EEUM, terão
t
lugar as seguintes
s
palesttras, a ter inícioo pelas 10h00.
Dia 8:
8 SAP Supplyy Chain Manageement: uma Visãão Holística dass Operações, por Ilda
Freitas (SAP
P, Portugal);
Dia 15:
1 Sistemas de Planeamentoo de Produção na Indústria de
d Processo: o Caso-de-Estudo da
Indústria Ceervejeira, Bernardo Almada-Lobbo (FEUP);
Dia 29:
2 Arquitecturaa de Sistemas de
d um Retalhistta: Sistemas dee Reaprovisionamento, por
João Belo (WIPRO)
(
e Sisttemas de Planeeamento de Trransportes e Distribuição:
D
o Caso
C
Real de umaa Empresa Naccional, por Ana Moura (UAveiroo).

BIOF
FILMS: From
m Basics to Emergent
E
Camppus de Gualtar, DEB, 9 a 13 Maio
M
O Bioofilm Group do CEB encontra-sse a organizer o curso sobre biofilms
b
intituladdo Third
Internnational Practiccal Course on Biofilm
B
Sciencess - Biofilms: from
m Basic to Emeergent e terá a
duraçção de uma sem
mana. O curso está dirigido a alunos de douttoramento, inveestigadores e
parceeiros industriaiss que desejam ampliar
a
os seuss conhecimentoos sobre esta material.
m

Maiss…
Worrkshop práticco em extraccção de RNA
A e quantificcação da exp
pressão
genéética em bacctérias
Bragaa, de 14 a 16 Maio
M
Realizza-se em Bragga, de 14 a 15
1 de Maio, um
u workshop prático em exxtracção de RN
NA e
quantificação da expressão
e
genéética em bacttérias, organizaado pelo Centtro de Engenhharia
Biológgica. O workshop está vocacioonado para aluunos de doutoraamento interesssados em trabaalhar
com Transcriptómicca bacteriana. As inscrições estão
e
limitadass a 8 participantes e serão grátis
g
para bolseiros de dooutoramento daa FCT.

Maiss…
ENE
EGI 2011- En
ncontro Naccional de Eng
genharia e Gestão
G
Indusstrial
Camppus de Azurém, 27 e 28 de Maio
M
A acçção da Engenhaaria e Gestão Inndustrial na socciedade é hoje amplamente
a
reconhecida com
mo
consttituindo um facttor determinantte para a sua sustentabilidadee. O principal obbjectivo deste
Encontro é difundir a Engenharia e Gestão Industrial, através da partilha do connhecimento enttre
m a aplica, invesstiga, ensina e estuda, isto é, quadros superiiores e interméddios das empreesas,
quem
invesstigadores, profeessores e alunoos.

Maiss…

Energia
Enerrgia e Sustentabilidade
Escolla de Engenharria, Todos, 365 dias
o impactos am
mbientais causaados
Enquanto o homem procura alternativas eficazes para diminuir os
e todos, evitam
mo
principalmente pelo consumo exaggerado, existem gestos simplles que, entre
p
o qu
ue é seu:
despeerdício de forma imediata e effectiva. Faça a sua parte e preserve
 Na
N EEUM, proccure desligar ass luzes das salaas depois das aulas,
a
os compputadores ou ouutros
e
equipamentos
q não precissem de estar continuamente
que
c
em funcionamento ou ao sair do
s posto no fim
seu
m do dia de trabbalho;
 Quando
Q
ligar o ar condicionaddo ou o aquecimento, asseguure-se de que as
a portas e jannelas
e
estejam
fechadaas para evitar o desperdício dee energia;
 Nas
N casas de banho
b
verifiquee que a água da
d torneira ficou fechada ou qque os autoclissmos
f
funcionam
norm
malmente. Avise os Serviçoss Técnicos quando considerre que deva haver
h
intervenção e/oou reparação.
Funccionários, Alu
unos, Docente
es e Investigadores: Está nas
n nossas mã
ãos contribuir!
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O ENGINew
ws é uma pubblicação de toddos os membrros da EEUM para todos.
Agraddecemos que enviem
e
as vosssas notícias e sugestões paara divulgacaoo@eng.uminho.pt.
Os
O Editores doo ENGINewss reservam-se o direito de poder seleccionnar o tipo de notícia/evento
n
o a publicitar.
p vossa com
mpreensão.
Gratos pela
Versão com links

