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Novo Portal da UMinho  
17 de Fevereiro de 2011 
 

No dia em que se comemorou o 37º Aniversário da UMinho, entrou em funcionamento o novo
portal no domínio uminho.pt. Uma das principais novidades da renovação do portal é a divisão em
quatro áreas distintas, destinadas a tipos de visitantes diferentes: UMinho, Estudar, Investigar e
Viver. 
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Investigador do CT2M recebe Menção Honrosa da Sociedade Portuguesa de 
Biomecânica 
Coimbra, 5 de Fevereiro de 2011 
 

Pedro Moreira, mestre em Engenharia Biomédica e investigador do Centro de Tecnologias 
Mecânicas e de Materiais (CT2M) da EEUM, foi galardoado com uma Menção Honrosa da 
Sociedade Portuguesa de Biomecânica. Este prémio foi atribuído na categoria “Prémio Jovem 
Investigador João Martins” pelo melhor artigo apresentado no 4º Congresso Nacional de 
Biomecânica. Actualmente, Pedro Moreira é estudante de doutoramento em Engenharia Biomédica 
no CT2M, sob orientação do professor Paulo Flores do DEM da EEUM. 
 

Mais… 
 

 

Investigador do Algorimi vence 8ª Ed. do Prémio Fórum Ibérico de PVC 
Centro Catalão de Plásticos, 25 de Março  
 

O mestre Alexandre Ferreira da Silva, aluno de doutoramento do Programa Doutoral Líderes para 
Indústrias Tecnológicas (LTI), no âmbito do programa MIT Portugal na área de Engenharia de 
Concepção e Processos Avançados de Fabrico (EDAM), venceu esta edição com um trabalho em 
co-autoria com Filipe Gonçalves (TMG Automotive), Luís Ferreira e Francisco Araújo (FiberSensing) e 
Higino Correia e Paulo Mendes (EEUM). Trata-se de uma folha de PVC, fabricada em ambiente 
industrial, com sensores de fibra óptica integrados, capaz de monitorizar deformação e 
temperatura, com aplicação nas áreas de biomédica, automóvel ou de construção civil, entre 
outras. 

Mais… 
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SHO2011 
Campus de Azurém, Guimarães, dias 10 e 11 de Fevereiro  
 

O SHO2011 - Colóquio Internacional sobre áreas ligadas à Segurança e Higiene Ocupacional e 
Ergonomia Este colóquio, organizado pela Sociedade Portuguesa de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (SPOSHO) e pelo Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do 
Minho, contou 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… 
 

 

 
V Workshop em Engenharia Industrial 
Campus de Azurém, Guimarães, Auditório C 2.37, 12 de Fevereiro  
 
O Núcleo de Antigos Alunos de Engenharia e Gestão Industrial, Alumni EGIUM, 
organizou um workshop sobre o tema "Os Emigrantes da Engenharia e Gestão Industrial da 
UMinho". Foi ainda apresentado o n.º 5 da Revista Alumni EGIUM, que tem como principal 
objectivo divulgar as actividades do Núcleo, assim como re-aproximar todos os antigos alunos, e a 
realidade empresarial onde estão inseridos, do mundo universitário. 
 

Mais… 

http://www.revistasim.com/sim/index.php?option=com_content&view=article&id=1541:investigador-do-ct2m-premiado-pela-sociedade-portuguesa-de-biomecanica&catid=35:generalistas
http://umonline.uminho.pt/
http://2ieh.wordpress.com/2010/10/16/sho2011-deadline-29-outubro/
http://www.alumni-egium.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=109&pop=1&page=0&Itemid=8
http://www.uminho.pt/default.aspx


 

 
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 promoveu o 1º Workshop of the European Network 
for Gastrointestinal Health Research, que visou identificar os assuntos primordiais na investigação 
sobre saúde gastrointestinal.  
 

Mais… 
 

 

 
Blow-Up — Ampliando a ficção da imagem 
Campus de Azurém, Guimarães, EA, até 21 de Fevereiro 
 

Tendo como ponto de partida o filme Blow-Up de Michelangelo Antonioni, foi proposto aos alunos 
do 1º ano do Curso de Design e Marketing de Moda o desenvolvimento de um objecto 
tridimensional para o corpo humano. Este seria o resultado de um processo de reflexão que 
explorasse as possibilidades que o filme motiva na construção de outros significados e na 
aplicação dos conteúdos abordados ao longo do semestre na Unidade Curricular de Desenho de 
Representação. 
 
Mais… 
 

 

 
Fashion Five 2011  
Alfândega do Porto, 23 de Fevereiro 
 

As Instituições de Ensino Superior Público portuguesas com cursos de Design de Moda realizarão 
no Salão Nobre da Alfândega do Porto, no próximo dia 23 de Fevereiro, pelas 22h, o FashionFive 
2011.  
 

Mais… 
 

 

 
RoboParty® 
Campus de Azurém, 10 a 12 de Março 
 

A EEUM e a SAR-Soluções de Automação e Robótica organizam a quinta edição da RoboParty® 
com muitas novidades. Trata-se de um evento pedagógico que reúne equipas durante 3 dias e 2 
noites para ensinar a construir robôs móveis autónomos. Decorrem em paralelo outras 
actividades lúdicas como desporto, música, internet, jogos, festas, etc. Cada participante traz o 
seu saco cama e fica lá durante todo o evento. 
 

Mais… 
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Programas Doutorais 

 
 

 
http://www.mitportugal.org/application/applying.html  

 
 
 
 

 
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. 

 

http://www.deb.uminho.pt/News/Images/ENGIHR1stWorkshop.pdf
http://www.det.uminho.pt/pt-PT/noticias/noticia.html?newsid=73
http://www.det.uminho.pt/pt-PT/noticias/noticia.html?newsid=74
http://www.roboparty.org/

