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Notícias 

 

Semana da Escola de Engenharia 2015 
Campus de Azurém, 22 a 27 de janeiro 

 
Sob o tema “Engenharia 2020”, e no âmbito das comemorações do 40º 
Aniversário da Escola, a EEUM levou a cabo mais uma edição da Semana 
da Escola de Engenharia. 
A EEUM celebrou assim o contributo da Engenharia para o futuro do país, a 
inovação, a empregabilidade e o desenvolvimento e sustentabilidade 
regionais. 
A Semana da Escola de Engenharia constitui o evento por excelência de 
divulgação da EEUM junto da comunidade académica, da população 
estudantil do ensino secundário e da sociedade em geral. 
Na edição de 2015, a EEUM desafiou a comunidade académica e também a 
sociedade civil a repensar o papel da engenharia, reconhecendo os desafios 
e também o potencial futuro, com foco na inovação e desenvolvimento das 
regiões menos centrais como principal catalisador da retoma económica e 
da modernização do tecido empresarial.  
 

 

Sessão Solene 40º Aniversário EEUM 
 
O programa da Semana da Escola de Engenharia 2015 teve início com a 
Sessão Solene Comemorativa do 40º Aniversário da Escola. 
Após o discurso solene de abertura da sessão realizado pelo Presidente da 
EEUM, Professor João Monteiro, foi dado início ao debate sob o tema 
"Engenharia: crescimento e desafios para as regiões".  
O painel contou com a participação do Ministro do Ambiente, Ordenamento 
do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, os Presidentes das Câmaras 
Municipais do Quadrilátero Urbano, Miguel Gomes (Barcelos), Ricardo Rio 
(Braga), e Domingos Bragança (Guimarães) e ainda Leonel Rocha, Vereador 
da Educação, Conhecimento e Empreendedorismo da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, em representação do Presidente, Paulo Cunha. O 
painel integrou ainda o Administrador da Bosch Car Multimedia Portugal, 
Sven Ost, o Reitor da UMinho, António M. Cunha, e o Presidente da EEUM. 
O debate foi moderado pelo Presidente do Conselho de Escola da EEUM, 
Professor Luís Amaral. 
 
Fotografias da Sessão Solene e do Jantar Comemorativo 
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Dia do Emprego 
 
Na sexta-feira, dia 23 de janeiro, decorreu o Dia do Emprego, com a 
participação de quase 40 empresas, as quais disponibilizaram cerca de 200 
vagas para os alunos da Escola. 
O Dia do Emprego contou com a participação de alunos e graduados da 
EEUM, os quais tiveram a oportunidade de participar em várias sessões 
paralelas de apresentação das empresas participantes, do perfil dos 
graduados que procuram e das competências fundamentais para o mercado 
de trabalho atual. 
Nesta edição do Dia do Emprego participaram as seguintes empresas e 
instituições: AAEUM, Alento, Algo Original, Ano, ATEPELI - Atelier de Ponte 
de Lima, BorgWarner, CelFocus, CeNTI, CGI TI,Portugal, CITEVE, Cloud9im, 
Commit Technologies, Continental Mabor, COPEFI PART, Dellent Consulting, 
EGAPI, Findmore Consulting, Grupo Casais, Hilti Portugal, Inova Prime, 
Itim/Profimetrics, KPMG, KSR - Retail Consult, Liftoff, Magnum Cap, Malvar 
Controls, Oficina de Competências, Ordem dos Engenheiros, ORL Retail, 
Portugal Sou Eu, SONAE, SYNOPSYS Portugal, The Talent City, TRW, 
Upgradem, Wit Software. 
 
Nota: caso não tenha tido oportunidade de estar presente no Dia do 
Emprego e deseje receber mais informações, poderá contactar a EEUM 
através do endereço info@eng.uminho.pt 
 
Fotografias do Dia do Emprego 

 

 

Cerimónia de Graduação e de Entrega de Diplomas e Prémios 
 
No sábado, dia 24 de janeiro, teve lugar a Cerimónia de Graduação e de 
Entrega de Diplomas e Prémios. 
A cerimónia contou com a participação de mais de 300 alunos e seus 
familiares, celebrando o final de um percurso e o início de uma nova etapa 
das suas vidas. Os alunos graduados receberam os seus Diplomas, Cartas 
de Curso e o Livro de Graduação 2013/2014. 
 
Houve ainda lugar à entrega de vários prémios escolares, prémios 
institucionais e de empresas: 
 
1. PRÉMIO LUIS ALBERTO MENDONÇA E NUNO ARÉM PINTO 
Este prémio foi instituído em homenagem a Luís Alberto Mendonça e Nuno 
Arém Pinto, alunos desta Universidade, falecidos em 14 de maio de 1994.  
Distingue o aluno do 4º ano do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão 
Industrial, bolseiro, sem disciplinas em atraso e com melhor classificação. 
O prémio foi atribuído ao aluno Rui Pedrosa Alves (MIEGI) com média de 
17.47 valores. 
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2. PRÉMIO MULTICERT  
Atribuído pela empresa Multicert - Serviços e Certificação Eletrónica, S.A. 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 é atribuído ao aluno Óscar Francisco Godinho Pereira, aluno do 
Mestrado em Engenharia Informática, edição 2013/2014., que obteve a 
melhor classificação na Unidade Curricular de Criptografia e Segurança de 
Sistemas de Informação 
 

3. PRÉMIO ORDEM DOS ENGENHEIROS 
Prémio atribuído ao melhor aluno dos cursos de Engenharia lecionados na 
Universidade do Minho.  
O prémio foi atribuído ao aluno Sandro Filipe Monteiro Queirós, que concluiu 
o Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica com a classificação final de 
19 valores. 
 

4. PRÉMIO GRUPO CASAIS  
Atribuído ao melhor aluno do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, com 
média igual ou superior a 14 valores. 
O prémio foi atribuído à aluna Barbara Filipa Vasquez Vieira. 
 

5. PRÉMIO ALMEDINA  
Atribuído ao melhor aluno da Escola de Engenharia, com 2º Escalão da 
Bolsa de Estudos, que tenha transitado de ano, e que não tenha sido 
premiado na edição anterior do prémio. 
O prémio foi atribuído ao aluno Pedro Miguel Peixoto da Silva, do Mestrado 
Integrado em Engenharia Biológica.  
 
6. PRÉMIO BOSCH CAR  
Atribuído ao melhor aluno da Licenciatura em Engenharia e Gestão 
Industrial, que obteve a nota mais elevada na dissertação.  
O prémio foi atribuído às alunas 
• Alice Daniela Marques Pereira 
• Ana Sofia da Cunha Pereira 
• Dora Sousa Magalhães 
• Marta Fernandes Sousa Ribeiro 
• Rute Isabel Peixoto Barbosa 
todas com a dissertação com a classificação de 18 valores. 
  

7. PRÉMIO IBEROMOLDES  
Prémio atribuído ao aluno, com média sempre superior a 14 valores, que 
tenha obtido a melhor média nas Unidades Curriculares de Projeto de 
Moldes, Projeto e Qualidade em Plásticos e Unidade Integradora 7.  
O prémio foi atribuído ao aluno Bruno André Martins Oliveira, do Mestrado 
Integrado em Engenharia de Polímeros.  



 
8. Prémio de Mérito MCA  
Prémio atribuído ao aluno com melhor média, do Mestrado Integrado em 
Engenharia Civil, no Perfil “Planeamento, Infraestruturas e Transportes”  
O prémio foi atribuído ao aluno Bernardo Cipriano Oliveira Abreu Matos. 
 
Fotografias da Cerimónia de Graduação 

 

 

Dia das Escolas Secundárias 
 
No âmbito das atividades dirigidas para os alunos do ensino secundário, foi 
organizada pela primeira vez uma sessão de esclarecimento sobre Ensino 
Superior para pais e orientadores vocacionais. A sessão confirmou-se ser do 
interesse dos pais e dos potenciais candidatos à Escola de Engenharia, 
tendo registado uma adesão significativa para a primeira edição. Nesta 
sessão estiveram também presentes representantes dos Serviços de Ação 
Social da UMinho, prestando esclarecimentos sobre o Apoio Escolar e o 
Desporto na academia. 
 
A concluir a Semana da Escola e as comemorações do 40º Aniversário da 
EEUM, a Escola dedicou um dia às Escolas Secundárias, com presença de 
mais de 600 alunos, os quais tiveram oportunidade de conhecer as 
instalações da EEUM e contactar com os vários departamentos e áreas 
científicas disponíveis na Escola através de palestras, exposições, 
experiências e visitas guiadas aos departamentos e laboratórios. 
 

 Fotografias das visitas das Escolas Secundárias
 

 

Descerramento de fotografia na Galeria dos Presidentes da EEUM 
 
Ainda no âmbito das comemorações do 40º Aniversário da EEUM, no dia 28 
de janeiro foi realizada a cerimónia solene de descerramento da fotografia 
do Professor João Alvaro Carvalho (docente do DSI) na Galeria dos 
Presidentes da EEUM. 
O Professor João Álvaro de Carvalho foi presidente interino da Escola de 
Engenharia de novembro de 2009 a março de 2010, altura em que o 
Professor António M. Cunha, à data Presidente da Escola de Engenharia, 
assumiu as funções de Reitor da UMinho. 
 
Fotografias do descerramento da fotografia Prof. João Álvaro Carvalho  
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A Semana da Escola na Imprensa 

 

Portugal em Direto – RTP1 
Semana da Escola de Engenharia 
 

AAUM TV 
Escola de Engenharia da UMinho comemora 40º Aniversário 
 
Guimarães Digital 
Ministro do Ambiente presidiu à sessão dos 40 anos da Escola de 
Engenharia 
 
Correio do Minho 
Chegou a hora de afirmar o Quadrilátero “de ouro” 
 
Gabinete de Comunicação - CMBraga 
Comemorações do 40º aniversário – “Escola de Engenharia da UM é pólo 
dinamizador da economia” 

 

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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