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Prémios
Investigadores da UMinho vencem "Atreve-te 2010"
Lisboa, 20 de Dezembro de 2010

A SilicoLife, uma spin-off da UMinho e integrada no programa MIT Portugal Bioengenharia, é a 
vencedora do concurso nacional de empreendedorismo "Atreve-te 2010", destinado a premiar 
novas ideias de estudantes e recém-formados. A iniciativa tem o apoio do Alto Patrocínio da 
Presidência da República e atribuiu à SilicoLife um valor de 30.000 euros, entregue pela CGD. 
O 2º Prémio foi para o projecto Gula - Guerrilha & Digital Marketing, que também envolve a 
EEUM.

Mais…

Notícias

Doutoramento de Alexandra Silva aprovado cum laude por unanimidade
Radboud Universiteit Nijmegen, Holanda, 21 de Dezembro de 2010

Alexandra Silva, antiga aluna dos cursos do DI que em 2006 concluiu com 19 valores a 
Licenciatura em Matemática e Ciências da Computação na UM, brilhou na defesa da sua tese 
sobre Kleene coalgebras tendo sido aprovada "cum laude" por unanimidade. Esta distinção é 
muito invulgar na Holanda e exige um parecer fundamentado do júri e de duas outras 
personalidades com reconhecimento internacional na área. Significativo o voto e o comentário 
de uma personalidade nas Ciencias da Computação, o Professor Dexeer Kozen: "Poucas vezes 
na vida o impacto de uma tese nos faz mudar o modo como olhamos para a área científica a 
que dedicamos boa parte da nossa carreira académica; não há nada de mais substancial que 
possa dizer a não ser que hoje foi exactamente isso que aconteceu".

Mais…

  

UMinho entrega brinquedos adaptados a crianças com paralisia cerebral
Nogueira, Braga, 20 de Dezembro de 2010

Alguns dos brinquedos adaptados pelo grupo do LAR do DEI para serem utilizados por crianças 
com paralisia foram distribuídos em mão, em Braga, directamente às crianças, numa pequena 
cerimónia altamente emotiva não apenas pela alegria das crianças ao receber um brinquedo 
com o qual podem brincar, mas também pela alegria por parte dos alunos voluntários ao 
entregar um pouco do seu trabalho e da sua dedicação. Os restantes brinquedos foram 
enviados para Vila Real e Lisboa.

Mais…

Eventos

CLUSTER_TIC@MINHO
Azurém, Auditório do CCG, 18 de Dezembro de 2010

O DSI da EEUM, com a colaboração da área EDAM do programa MIT Portugal, promoveu um 
workshop sobre a evolução do cluster de empresas de tecnologias da informação e 
comunicação do Minho, dando sequência a trabalhos e iniciativas do início da última década, e
procurando fazer o ponto de situação sobre o cluster. Foi também passado em revista o papel e 
a importância da Universidade do Minho neste processo.

Mais…

http://umonline.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/Eventos/EventoView.ascx&ItemID=3505&Mid=105&lang=pt-PT&pageid=66&tabid=3
http://umonline.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/Eventos/EventoView.ascx&ItemID=3510&Mid=105&lang=pt-PT&pageid=66&tabid=3
http://umonline.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/Eventos/EventoView.ascx&ItemID=3496&Mid=110&lang=pt-PT&pageid=69&tabid=3
http://umonline.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/Eventos/EventoView.ascx&ItemID=3482&Mid=110&lang=pt-PT&pageid=69&tabid=3


I Ciclo de Seminários em Engenharia Humana
Campus de Azurém, entre 25-11-2010 e 12-02-2011

O DPS continua a realizar o I Ciclo de Seminários em Engenharia Humana. 
Em Janeiro:
Dia 8: Segurança contra Incêndio em Edifícios. Legislação, João Porto, FEUP

Mais…

WACS: Winter Advanced Computing Seminar
10-12 Janeiro de 2011, Gualtar

No âmbito da colaboração entre o governo português e a UTA, o DI, em Gualtar, vai receber 
professores de Departamentos de Computer Science de duas universidades americanas, da 
UTA e da Texas State University-San Marcos, com um conjunto de palestras integradas nestes 
Seminários de Inverno em Computação Avançada, cujos temas estarão relacionados com as 
novas perspectivas e paradigmas da programação, que tomam em consideração a natureza 
intrinsecamente paralela de todos os equipamentos informáticos que são fabricados hoje em 
dia. Estas palestras estão primariamente orientadas aos investigadores em Informática - com 
especial destaque aos estudantes do MAP-i e a alguns estudantes de MI/MEI, mas as sessões 
serão abertas a qualquer outro público que se interesse por estes temas.

Mais…

1ST Workshop of the European Network for Gastrointestinal Health Research
Gualtar, 15-16 de Fevereiro de 2011

O CEB está a organizar este workshop que visa identificar os assuntos primordiais na 
investigação sobre saúde gastrointestinal. O conteúdo científico versará sobre os três sistemas 
em questão: alimentação, o tracto gastrointestinal e o corpo humano.

Mais…

Candidaturas 

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 e 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.

Na EEUM

Directores das Subunidades

            Continuam a decorrer eleições para Directores de Departamento e de Centro de I&D da EEUM. Lista dos actuais Directores:

DEB: José Teixeira 
DEC: José Vieira
DEI: José Higino Correia 
DEM: Jaime Ferreira da Silva 
DET: Maria Teresa Amorim
DI: Luís Barbosa
DPS: Edite Fernandes 
DSI: Luís Amaral 
DEP: António José Vilela Pontes

Algoritmi: João Monteiro
2C2T: Fernando Ferreira
3 B's: Rui Reis
CCTC: Miguel Rocha
CEB: Manuel Mota
CITEPE: Maria Madalena Araújo
C-TAC: António Gomes Correia
CT2M: António Sousa Miranda
IPC: Ana Vera Machado
ISISE: Paulo Lourenço

http://umonline.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/Eventos/EventoView.ascx&ItemID=3235&Mid=110&lang=pt-PT&pageid=69&tabid=3
http://advcomp.di.uminho.pt/uta/wacs2011/
http://www.deb.uminho.pt/News/Images/ENGIHR1stWorkshop.pdf


O ENGINews é uma publicação de todos os membros da EEUM para todos.
Agradecemos que enviem as vossas notícias e sugestões para divulgacao@eng.uminho.pt.

Os Editores do ENGINews reservam-se o direito de poder seleccionar o tipo de notícia/evento a 
publicitar. Gratos pela vossa compreensão.


