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38º ANIVERSÁRIO DA EEUM

Notícias
38º Aniversário da EEUM
A Escola de Engenharia da Universidade do Minho celebrou no dia 18 de
Dezembro o seu 38º Aniversário, com um dia assinalado por várias
iniciativas.

Cerimónia de descerramento da Fotografia do Professor Paulo
Pereira, anterior Presidente da EEUM
A Galeria de Presidentes da EEUM foi inaugurada em 2012, em
homenagem aos dirigentes da Escola desde a data da sua fundação, em
1973. No âmbito das comemorações do 38º Aniversário da EEUM, foi
descerrada a fotografia do anterior Presidente da EEUM, Professor Doutor
Paulo Pereira. A cerimónia contou com a presença do Reitor da UMinho,
Professor António Cunha, de alguns dos ex-Presidentes da EEUM, da atual
equipa da Presidência e de vários membros da comunidade académica.

Sessão Solene “Research of/for the Future”
A Sessão Solene do Dia da EEUM decorreu da parte da tarde.
O Presidente da EEUM, Professor João Monteiro, deu início à sessão,
referindo os resultados de excelência da Escola de Engenharia numa
conjuntura difícil, com um crescimento sustentado nos principais
parâmetros de investigação, ressalvando o esforço e dedicação de toda a
comunidade académica (docentes, funcionários e alunos) no cumprimento
dos objetivos e metas de desenvolvimento da Escola.
O Reitor da UMinho, Professor António Cunha, referiu o relevante papel da
Escola de Engenharia no seio da UMinho e o contributo da EEUM para os
resultados de excelência da universidade, mencionando ainda os desafios
que a Escola de Engenharia enfrenta, nomeadamente na formação de
Engenheiros para uma sociedade cada vez mais tecnológica.
De seguida os Centros de Investigação da EEUM (2C2T, 3B’s, ALGORITMI,
CEB, CT2M, C-TAC, HASLab, IPC e ISISE) realizaram as apresentações dos
seus objetivos estratégicos para o período 2015-2020.

Visita ao AvePark
No âmbito das comemorações do Dia da EEUM, decorreu ainda uma visita
ao AvePark, nomeadamente às instalações do Centro de Investigação 3B’s,
também sede do Instituto Europeu de Excelência em Engenharia de Tecidos
e Medicina Regenerativa, que compreende diferentes instituições europeias,
coordenado pelo 3B’s.
Jantar Comemorativo 38º Aniversário
No encerramento do Dia da EEUM decorreu o Jantar Comemorativo do 38º
Aniversário da Escola de Engenharia, uma oportunidade de animado
convívio para todos os membros da EEUM participantes. Nesta edição, o
jantar teve lugar no Avepark.

As fotografias do Dia da EEUM estão disponíveis no Facebook da Escola de Engenharia.
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