24 de outubro
Workshops – Doutoramentos em curso
O primeiro dia da Semana da Escola de Engenharia foi dedicado
a mostrar resultados da investigação efetuada pelos doutorandos
da Escola de Engenharia.
À semelhança do ano anterior, a EEUM publicou em CD todos os
trabalhos de Doutoramento em curso constituindo o livro de atas
da Semana da Escola de Engenharia. Esteve igualmente patente
uma exposição de painéis alusivos aos projetos de doutoramento
em curso durante a Semana da Escola.

Entrega das Cartas de Curso e Prémios
Académicos
Na segunda-feira decorreu a cerimónia de entrega das
cartas de cursos aos diplomados da EEUM, assim como a
entrega dos Prémios Académicos aos seguintes
vencedores:
Prémio para Melhor Dissertação: Hélder David Malheiro Silva e Telmo Miguel Pires Pinto
Prémio para Melhor Tese: Miguel Cerqueira
Prémio para Melhor Poster: Rui Costa
Prémio para Melhor Comunicação: Cristina Correia
Este foi um importante momento de reconhecimento do mérito
de todos os diplomados e premiados, reavivando o compromisso
do seu papel ativo e empreendedor na vida profissional, assim
como o orgulho da EEUM nos profissionais que forma, seus
embaixadores junto das instituições por onde passam.

25 e 26 de outubro
Dias das Escolas Secundárias
A EEUM cumpriu a tradição de receber os alunos das Escolas Secundárias,
Básicas e Profissionais. Durante dois dias, cerca de 1200 alunos e 80 professores
visitaram os laboratórios, conheceram as instalações, envolveram-se em atividades
organizadas pelos departamentos e participaram no concurso “Engenharias e
Tecnologias: Quem faz o quê?”.
Este ano realizaram-se três concursos. As escolas vencedoras foram:
Escola Secundária Aurélia de Sousa (Porto);
Instituto Nun´Álvares (Santo Tirso) e
Escola Básica 2, 3 Passos José (Guifões).
O concurso “Engenharias e Tecnologias: Quem faz o quê?” permitiu, de forma
lúdica, informar todos os visitantes sobre os cursos inseridos na EEUM, as suas
potencialidades e saídas profissionais.

27 de outubro
Debate “Uma Escola a Reinventar o Futuro”
A Sessão Solene do Dia da Escola iniciou-se com uma apresentação da EEUM e do seu
Plano Estratégico, focando as ações já em curso, realizada pelo Presidente da EEUM,
Professor Paulo Pereira.
Seguiu-se o debate “Uma Escola a Reinventar o Futuro”, com a presença de um painel
de distintos convidados: o Engº Carlos Oliveira, Secretário de Estado do
Empreendedorismo, Competitividade e Inovação; a Professora Maria de Lurdes
Rodrigues, Presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento; o Reitor da
UMinho, Professor António Cunha; e o Presidente da EEUM, Professor Paulo Pereira,
contribuindo todos eles para uma reflexão aprofundada do tema da Semana da Escola.
Este debate foi moderado pela jornalista Ana Pinto Martinho.
“Inovação”, “empreendedorismo”, “criatividade” e “multidisciplinaridade” foram as
palavras de ordem, numa salutar troca de ideias e opiniões, com a participação da
audiência, tomando de comum acordo o objetivo primordial de levar a engenharia a
conduzir a melhoria da qualidade de vida, não esquecendo a sua dimensão social.
Mais...

Momento Musical
Foi possível apreciar o grande talento de Adriana Romero, meio-soprano, e da sua irmã,
Isabel Romero, pianista, através das interpretações de:
Plaisir d’amour, de Jean Paul Martini;
O del mio dolce ardor (Ópera Paride ed Elena), de Christoph Willibald Glück;
Ária de Querubino: Non so piu cosa son, cosa faccio (Ópera Le Nozze di Figaro),
de Wolfgang Amadeus Mozart e
Carmen, de Georges Bizet.
Entrega de Prémios Institucionais e Prémio I9-TA
No Dia da Escola procedeu-se à entrega dos Prémios Institucionais aos melhores alunos
da EEUM, graças à generosidade de particulares (Prémio LUÍS ALBERTO MENDONÇA e
NUNO ARÉM PINTO) e de empresas e instituições (Prémio IBEROMOLDES, Prémio
Livraria Almedina, Prémio Ordem dos Engenheiros, Prémio MULTICERT, Prémio Casais).
Os prémios entregues vêm enaltecer o mérito dos melhores alunos da EEUM,
salientando a frutífera cooperação que a EEUM mantém com entidades externas
(públicas e privadas).
Com o objetivo de promover a qualidade dos serviços prestados pela EEUM, o Prémio I9TA - “INOVAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE ENGENHARIA”, instituído
com o objetivo de estimular a capacidade de inovação e a eficiência dos processos
administrativos e de gestão da parte do pessoal não docente foi, nesta edição, entregue
aos seguintes vencedores:
1. Na “categoria administrativa”: Maria Joana Beltrão Franco Martins, funcionária do
Conselho Pedagógico;
2. Na “categoria técnica”: José Luís Oliveira Faria com uma equipa formada por António
Aragão, Conceição Barbosa, Cristina Ferreira, Goretti Pereira, Helena Dias e Jacinta
Maciel, funcionários do Departamento de Informática.
Jantar de encerramento
O jantar de encerramento decorreu em ambiente de partilha e convívio, celebrando o
36º Aniversário da EEUM com todos os participantes a entoarem “Parabéns a você!”.
No discurso de encerramento do jantar, o Senhor Presidente da EEUM, Professor Paulo
Pereira, dirigiu um agradecimento especial à Comissão Organizadora da Semana da
Escola de Engenharia e a todos os que fizeram possível que fosse possível mais uma
edição das comemorações da EEUM.
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