
 
 

Dia de Emprego EEUM 

 

EEUM dedica jornada à empregabilidade 
Campus de Azurém, 25 de janeiro 

 
A EEUM levou a cabo o Dia de Emprego, uma jornada prática e objetiva, dedicada ao 
emprego em Engenharia, Design e Informática, onde várias Empresas e Instituições 
apresentaram os seus programas de formação, trainees, estágios e emprego. Do 
programa constaram sessões plenárias para todas as áreas, sessões paralelas em 
áreas específicas, workshops e stands de empresas. 
 
Mais... 
 

 

Sessão Plenária: Bosch Car Multimédia, The Talent City, Continental 
Mabor, Sonae 
 
A Sessão Plenária, moderada pela Professora Madalena Araújo, permitiu às empresas 
participantes, para além de apresentarem próprios programas de formação e 
recrutamento, salientar a importância dos soft skills, as atitudes positivas e 
competências dos graduados, bem como erros a evitar no meio laboral. 
Esta sessão contou com a presença de mais de 200 graduados, tendo sido bastante 
esclarecedora para quem inicia agora a sua carreira profissional. 
 

 

Stands das Empresas participantes 
 
As empresas que se associaram ao Dia de Emprego da EEUM puderam ocupar o 
espaço contíguo ao Auditório Nobre com postos de informação diversa relativamente à 
sua atividade e eventuais oportunidades de recrutamento. Foram ainda 
disponibilizadas salas para que os possíveis candidatos pudessem realizar entrevistas 
in loco. 
 

 

Painel Empresas 1: Around Knowledge, Itim, STEF, WITiT, Wit-Software 
 
O primeiro painel de Empresas contou com a participação de cinco empresas da área 
de informática. Moderado pelo Professor Orlando Belo, este painel foi dirigido para o 
recrutamento nos cursos de Engenharia Informática, Engenharia e Gestão Industrial e 
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação. 
 
 

http://www.eng.uminho.pt/Default.aspx?tabindex=7&tabid=4&lang=pt-PT&pageid=725


 

 
Painel Empresas 2: Grupo Casais, Grupo Visabeira, Singninum, Critical 
Materials, TRW-Automotive 
 

O segundo Painel Empresas foi dividido em dois momentos, um primeiro com a 
participação de empresas da área da construção civil e conservação e restauro, 
moderado pelo Professor José Vieira, e um segundo, com empresas da área de 
materiais, têxteis e polímeros, moderado pela Professora Rosa Vasconcelos. 
 

 

Painel Empresas 3: Codangel, Deloitte, Primavera Portugal, SAP Portugal 
 

Moderado pelo Professor Luís Amaral, o terceiro painel contou com a participação de 
empresas na área dos sistemas de informação e software. À semelhança do Painel 
Empresas 1, foram apresentados diversos projetos na área de Engenharia Informática, 
Engenharia e Gestão Industrial e Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação. 
 

 

Painel “Cria o teu Emprego”: BICMINHO, CITEVE, LIFTOFF, TecMinho 
 

Moderado pelo Professor Jorge Cunha, o último painel do dia deu a oportunidade aos 
participantes de conhecer estruturas de apoio à criação do próprio emprego, tanto 
internas como externas à UMinho, e ainda obter informação sobre os programas 
específicos para recém-graduados. Este painel foi transversal a todas as áreas de 
Engenharia, Novas Tecnologias e Design, tendo contado com alunos de todas estas 
áreas 
 

 

Mesa Redonda: Emprego em Engenharia e Tecnologia  
 

Moderada pelo Professor Eugénio Ferreira, a Mesa Redonda que encerrou o Dia de 
Emprego contou com a participação de um antigo aluno de Engenharia Mecânica, 
Eng.º Manuel Quintas, um antigo aluno de Design, Dr. Miguel Neiva, e a Diretora dos 
Serviços de Relações Internacionais, Dra. Adriana Lago de Carvalho. Foram abordados 
temas como o futuro de um graduado, atitudes e competências valorizadas pelo 
mundo laboral, emprego no estrangeiro e casos de sucesso. 
 

 

Cerimónia de Graduação 

 

EEUM recebe e homenageia graduados 
Campus de Azurém, 26 de janeiro 
 

Pela primeira vez, a EEUM realizou a Cerimónia de Graduação de todos os alunos da 
Escola de Engenharia que terminaram o seu curso até 31 de dezembro de 2012. Esta 
Cerimónia decorreu no Auditório Nobre, com ampla participação dos graduados e suas 
famílias. Durante a cerimónia, foram ainda entregues cartas de curso. 
Teve ainda lugar a entrega do Prémio Multicert, atribuído ao melhor trabalho na área 
de ”Criptografia” e “Segurança de Sistemas de Informação” dos cursos de licenciatura 
em Engenharia Informática e Ciências de Computação e dos Mestrados em 
Informática, Engenharia Informática e Ciências de Computação. O prémio foi 
outorgado ao aluno Bernardo Luís Portela, aluno do curso de Mestrado em Engenharia 
Informática. 
A Cerimónia de Graduação da EEUM pretendeu reconhecer o esforço e empenho dos 
novos graduados da Escola de Engenharia e felicitá-los pela conclusão da sua etapa de 
formação. No seu discurso, o Presidente da EEUM frisou o compromisso dos futuros 
profissionais para com as suas famílias e a sociedade em geral e convidou os 
graduados a voltarem à EEUM para a sua renovação de competências e partilha de 
experiências, como exemplo para os alunos de amanhã. 
 
 

 

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 selecionar o tipo de notícia/evento a publicitar. Gratos pela vossa compreensão. 
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