
Notícias

Regime Fundacional 
Auditório B1, Campus de Gualtar, entre 26 de Janeiro e 10 de Março

A eventual mudança de regime jurídico da UMinho é uma matéria complexa e requer debate 
aprofundado no seio da comunidade académica. Consciente das suas responsabilidades e da 
importância de a decisão ser acompanhada por uma alargada participação no seio
o Conselho Geral

de reflexão do futuro do Ensino Superior. 

Mais…

Designers assinam protocolo histórico
Centro Cultural Vila 

As associações profissionais dos designers portugueses assinaram pelas 17h um protocolo 
histórico de cooperação. O
um marco no Design em Portugal, ao desencadear o processo de criação 
Designers. Admite

Mais…

A UM em mu
12 de Janeiro

Entrou em funcionamento, em Janeiro, o novo sistema de gestão de informação financeira da 
UMinho, que visa permitir uma maior integração de informação associada à gestão académica, 
gestão de projectos e de recursos humanos. Representa um avanço significati
quantidade e qualidade de informação financeira de gestão e da eficiência dos processos de 
decisão. 
Alguns dos responsáveis por esta 
Fernandes, e da DFP, vieram à EEUM para oferece
aplicação no dia 12 de Janeiro.

  

UMinho coopera com Instituto Piaget Angola
Salão Nobre da Reitoria, Largo do Paço, 11 de Janeiro 

A Universidade do Minho, através da Fundação Carlos Lloyd Braga, e a 
Piaget Angola (AIPA) assinaram um protocolo de cooperação. O acordo inclui o intercâmbio de 
docentes, de investigadores e de estudantes de graduação e pós
de projectos de investigação, a realização de progr
ainda, outras acções de interesse comum, nomeadamente de extensão universitária.

Mais…

Regime Fundacional - Debates 
Auditório B1, Campus de Gualtar, entre 26 de Janeiro e 10 de Março

A eventual mudança de regime jurídico da UMinho é uma matéria complexa e requer debate 
aprofundado no seio da comunidade académica. Consciente das suas responsabilidades e da 
importância de a decisão ser acompanhada por uma alargada participação no seio

Conselho Geral lança um ciclo de debates convidando personalidades de mérito e detentoras 
de reflexão do futuro do Ensino Superior. 

Mais…

Designers assinam protocolo histórico
Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 14 de Janeiro

As associações profissionais dos designers portugueses assinaram pelas 17h um protocolo 
histórico de cooperação. O dossier definiu as áreas de colaboração entre as entidades e constituiu 
um marco no Design em Portugal, ao desencadear o processo de criação 
Designers. Admite-se que o projecto possa originar idênticos movimentos por toda a Europa. 

Mais…

A UM em mudança: Novo sistema de Gestão Financeira
12 de Janeiro, Gualtar e Azurém

Entrou em funcionamento, em Janeiro, o novo sistema de gestão de informação financeira da 
UMinho, que visa permitir uma maior integração de informação associada à gestão académica, 
gestão de projectos e de recursos humanos. Representa um avanço significati
quantidade e qualidade de informação financeira de gestão e da eficiência dos processos de 
decisão. 
Alguns dos responsáveis por esta profunda mudança da equipa do DTSI, liderada pelo Engº José 
Fernandes, e da DFP, vieram à EEUM para oferecer uma acção de formação aos utilizadores da 
aplicação no dia 12 de Janeiro.

UMinho coopera com Instituto Piaget Angola
Salão Nobre da Reitoria, Largo do Paço, 11 de Janeiro 

A Universidade do Minho, através da Fundação Carlos Lloyd Braga, e a 
Piaget Angola (AIPA) assinaram um protocolo de cooperação. O acordo inclui o intercâmbio de 
docentes, de investigadores e de estudantes de graduação e pós
de projectos de investigação, a realização de programas de ensino graduado e pós
ainda, outras acções de interesse comum, nomeadamente de extensão universitária.

Mais…

Auditório B1, Campus de Gualtar, entre 26 de Janeiro e 10 de Março

A eventual mudança de regime jurídico da UMinho é uma matéria complexa e requer debate 
aprofundado no seio da comunidade académica. Consciente das suas responsabilidades e da 
importância de a decisão ser acompanhada por uma alargada participação no seio da academia, 

lança um ciclo de debates convidando personalidades de mérito e detentoras 

As associações profissionais dos designers portugueses assinaram pelas 17h um protocolo 
dossier definiu as áreas de colaboração entre as entidades e constituiu 

um marco no Design em Portugal, ao desencadear o processo de criação da Ordem dos 
se que o projecto possa originar idênticos movimentos por toda a Europa. 

Entrou em funcionamento, em Janeiro, o novo sistema de gestão de informação financeira da 
UMinho, que visa permitir uma maior integração de informação associada à gestão académica, 
gestão de projectos e de recursos humanos. Representa um avanço significativo ao nível da 
quantidade e qualidade de informação financeira de gestão e da eficiência dos processos de 

mudança da equipa do DTSI, liderada pelo Engº José 
r uma acção de formação aos utilizadores da 

A Universidade do Minho, através da Fundação Carlos Lloyd Braga, e a Associação Instituto 
Piaget Angola (AIPA) assinaram um protocolo de cooperação. O acordo inclui o intercâmbio de 
docentes, de investigadores e de estudantes de graduação e pós-graduação, o desenvolvimento 

amas de ensino graduado e pós-graduado e, 
ainda, outras acções de interesse comum, nomeadamente de extensão universitária.



Eventos

SHO2011
Campus de Azurém, Guimarães, dias 10 e 11 de Fevereiro de 2011

O SHO2011 - Colóquio Internacional sobre áreas ligadas à Segurança e Higiene Ocupacional 
e Ergonomia Este colóquio é organizado pela Sociedade Portuguesa de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (SPOSHO) e pelo Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do 
Minho e conta com a colaboração da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, da 
Faculdade de Motricidade Humana da UTL e da Universidade Politécnica da Catalunha (UPC).

Mais…

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

A Escola de Engenharia da UMinho continua a realizar o I Ciclo de Seminários em Engenharia 

Humana. Em Fevereiro:

Dia 12: The importance of Human Factors in Industrial Accidents

Mohammad Shahriari, Chalmers University of Technology (Suécia) 

Mais…

1st Workshop of the European Network for Gastrointestinal Health Research
Campus de Gualtar, 15 e 16 de Fevereiro 2011 

O Centro de Engenharia Biológica da EEUM promove, nos próximos dias 15 e 16 de Fevereiro 
2011, o 1º Workshop of the European Network for Gastrointestinal Health Research, que visa 
identificar os assuntos primordiais na investigação sobre saúde gastrointestinal. 

Mais…

    

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

A segunda semana de Janeiro foi a última dedicada a aulas no âmbito do Programa Doutoral 
MAP-i. A série WACS recebeu investigadores de universidades do Texas – os professores 
Keshav Pingali, Calvin Lin e Martin Burtscher – que animaram estes Seminários com 
palestras sobre tópicos avançados em computação. O sucesso deste evento verificou-se 
através das activas intervenções do público junto dos oradores convidados. Certamente que 
este tipo de eventos têm um forte impacto positivo nas gerações mais jovens, afirma Alberto 
Proença, professor catedrático do DI.

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.



Directores das Subunidades da EEUM

Já finalizaram as eleições para Directores de Departamento e de Centro de I&D da EEUM. Lista dos actuais Directores:

DEPARTAMENTOS

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 J. Vilela Pontes

Centros I&D
Algoritmi: João Monteiro
2C2T: Fernando Ferreira
3 B's: Rui Reis
2CTC: Miguel Rocha
CEB: Manuel Mota
CITEPE: Maria Madalena Araújo
C-TAC: António Gomes Correia
CT2M: José Carlos Teixeira
IPC: Ana Vera Machado
ISISE: Paulo Lourenço

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.


