
O programa da UPA é variado e cheio de oportunidades para conhecer a Universidade do Minho por dentro.  

Esta edição, subordinada ao tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, identificados pela ONU, 

desafia-te a descobrir todos os espaços da UMinho. Podes visitar-nos no seguinte horário: 

Dia 26, quinta-feira: 14h00 | 17h30 

Dia 27, sexta-feira: 9h30 | 17h30 

Dia 28, sábado: 9h30 | 13h30 
 

Ao longo destes dias, acolhemos-te na Mostra UPA, que decorrerá na Nave do Edifício 1 da Engenharia, no 

campus de Azurém, em Guimarães e é de acesso livre. Podes visitar-nos quando quiseres e voltar com os teus 

pais, os teus amigos e colegas de turma. A Mostra UPA proporcionar-te-á o contacto com docentes e 

investigadores de cada Escola e Instituto da UMinho. Toma nota do que pretendes saber e coloca-nos todas as 

tuas dúvidas e questões!  

Haverá ainda um programa cultural e desportivo livre, para que contactes com o mais autêntico ambiente 

académico da UMinho.  

Para aprofundares o teu conhecimento sobre o que de melhor se faz e produz na UMinho, podes também 

participar nas diversas atividades experimentais, apresentações e shows de ciência, percursos 

multidisciplinares e visitas guiadas, que a UPA te propõe. Estas atividades, que te descreveremos mais 

adiante, carecem de inscrição prévia.  

O link para formulário de inscrição disponível a partir de 04 março 2020. 



Atividades UPA sujeitas a inscrição 

A UPA propõe-te várias atividades, para explorares as áreas do conhecimento e os cursos em que tens mais 

interesse:  

 

•  Percursos multidisciplinares, no âmbito dos quais visitarás alguns laboratórios e conhecerás como 
as diferentes ciências (naturais, sociais, humanas) e engenharias da UMinho investigam e podem ajudar 
a resolver alguns dos problemas mais sérios que a humanidade enfrenta nos dias de hoje. 

•  Atividades experimentais, que te permitirão conhecer com detalhe uma Escola ou Instituto, um 
departamento, ou, até um laboratório ou projeto de investigação. 

•  Visitas guiadas pelos campi universitários, para que conheças os espaços de Gualtar (em Braga) e 
Azurém (em Guimarães) e todas as infraestruturas que a Universidade te disponibilizará a partir do 
momento em que te tornares estudante UMinho. 

•  Sessões de mentoria, que te proporcionarão momentos com alunos e antigos alunos (alumni) UMinho, 
das mais diversas áreas do conhecimento. Poderás partilhar as tuas espectativas sobre o ensino superior 
e ouvir, na 1ª pessoa, os conselhos de quem vive, ou viveu, a experiência académica na UMinho. 

•  Shows de ciência, em que serás convidado a experimentar as aplicações da Física. Com base num 
apresentação que se baseia no tema “Energia em nossas casas”, será possível conciliar o rigor científico 
a momentos lúdicos de imaginação e criatividade. 

•  Painéis de  discussão, subordinados a temas associados aos desafios colocados à sociedade atual e à 
transformação e evolução que naturalmente as ciências e as engenharias atravessam para responder a 
esses mesmos desafios. 

 

O link para formulário de inscrição disponível a partir de 04 março 2020. 



D I A  2 6   
Q U I N TA - F E I R A 	

14h00 | Visita aos laboratórios de Física  | visita guiada - Física 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano, encarregados de educação e professores. 

Número de participantes: 15 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Física, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 60 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

Visita às instalações/laboratórios de ensino e investigação do Departamento de Física. 

 

14h00 | Departamento de Química de portas abertas | visita guiada - Química 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, encarregados de educação e professores. 

Número participantes: 32 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Química, Edifício 6, Campus de Gualtar, , Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

Circuito de visita a vários laboratórios do Departamento de Química, destacando o papel desempenhado pelos 
químicos em várias áreas de intervenção, nomeadamente ao nível da poluição ambiental, da indústria alimentar, 
farmacêutica e agrícola, da valorização de resíduos, da química forense, da química orgânica, entre outras.  

 

14h00 | Experimentar Matemática + Hands-on Origami | atividade experimental 

Público-alvo: Alunos do 7º ao 12º ano 

Número participantes: 30 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Matemática, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 60 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

Os alunos podem colocar hipóteses sobre várias situações matemáticas e testá-las. Podem conhecer a 
matemática das películas de sabão, criar pavimentações, estudar simetrias, analisar problemas de 
preenchimento de espaço ou mesmo experimentar andar num triciclo com rodas quadradas. No workshop 
‘Hands-on Origami’ os alunos serão convidados a construir modelos de origami modular orientados por docentes 
e alunos do CMAT e do DMAT.  

 

 

26	de	março,	quinta-feira	
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14h00 |  Conheça o CEB: uma visita ao mundo da Biotecnologia | visita guiada - 
Engenharia Biológica e Engenharia Biomédica (ramo clínico) 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 30 

Local: Dep. Engenharia Biológica, Ed. 7 Escola de Engenharia, Gualtar, Braga. Duração: 50 minutos. Esta 
atividade realiza-se também noutros horários. 

A atividade iniciará com uma apresentação do Centro de Engenharia Biológica, onde se apresentarão as linhas 
de investigação: ambiental, industrial, alimentar e saúde. Seguir-se-á uma breve visita a alguns laboratórios de 
investigação, onde haverá oportunidade de interação com alguns investigadores. A atividade tem como finalidade 
aproximar os cientistas de hoje aos potenciais cientistas de amanhã, no seu quotidiano que é o laboratório. 

 

14h30 | Demonstrações de efeitos óticos | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos dos 11º e 12º anos 

Número participantes: 12 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Física, Laboratório Pedagógico 3, Edifício 6, Gualtar, Braga. 
Duração: 60 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

Serão realizados um conjunto de demonstrações que exploram conceitos chave associados com lasers, emissão 
das linhas atómicas guias de onda, difração e interferência.  
 

14h30 | O Futuro do Trabalho e o Trabalho do Futuro | Debate - Economia  

Público-alvo: Alunos dos 11º e 12º anos 

Número máximo de participantes: 45 

Local: Escola de Economia e Gestão, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 45 minutos 

Perceber as causas da transformação do trabalho e do emprego e discutir as políticas possíveis para que o 
desenvolvimento tecnológico seja inclusivo e sustentável socialmente.  

 

14h30 | Redução das desigualdades | percurso multidisciplinar - Enfermagem e Educação  

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano  

Número participantes: 15 (por cada grupo) 

Junta-te a nós num circuito entre a ESE e o IE onde terás oportunidade de experienciar o que é estar na pele de 
alguém que pela sua condição social e de saúde se depara com diferentes desafios. 

Local: Escola Sup. Enfermagem, Gualtar, Braga. Duração: 90 min. Esta atividade realiza-se noutros horários. 

 

 

26	de	março,	quinta-feira	
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14h30 | Sondagem elétrica do subsolo - medindo a resistência elétrica 
na pesquisa de recursos | atividade experimental - Geologia 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número participantes : 10 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Ciências da Terra, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. 
Duração: 30 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

Medição da resistência elétrica de diferentes tipos de solo, com recurso a equipamentos simples como 
voltímetros e amperímetros, para exemplificar a utilização das propriedades elétricas do subsolo na prospeção de 
recursos geológicos.  

 

14h30 | Consultório médico: o que aprendemos em Medicina?   | visita 
guiada e atividade experimental 
Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número de participantes: 25 

Local: Escola de Medicina, Camus de Gualtar, Braga. Duração: 120 minutos 

Aprender Medicina – como se faz isso? Nesta visita vamos mostrar os nossos espaços – e para que serve cada 
um deles – e explorar o que se ensina num curso de Medicina. A isto, juntamos uma atividade em ambiente de 
consultório médico e resolução de casos clínicos – e aqui sim, vão-se sentir verdadeiros médicos! 
 

15h00 | Alterações climáticas | percurso multidisciplinar - Enfermagem e Ciências do Ambiente 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano  

Número de participantes: 15  

Local: Departamento de Ciências da Terra – Lab. de Sedimentologia – Edifício 6, Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

Na Escola de Ciências (ECUM) mostraremos a relação entre alguns fenómenos geológicos (ex.: vulcanismo) e as 
alterações climáticas e na Escola Superior de Enfermagem (ESE) participarás num concurso sobre alimentação 
saudável e sustentável.  

26	de	março,	quinta-feira	
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15h00 | Quero ser Engenheiro Biológico! | atividade experimental -  Engenharia 
Biológica  

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano  

Número de participantes: 20  

Local: Lab. de Tecnologia Ambiental, Dep. Eng. Biológica, Ed. 7, Gualtar, Braga. Duração: 50 minutos. Esta 
atividade realiza-se também noutros horários. 

Esta atividade pretende promover a interação e difusão de conhecimento acerca das diferentes áreas da 
Engenharia Biológica entre alunos do secundário e alunos do ensino superior, futuros engenheiros biológicos. 
Para o efeito estarão montadas oficinas relacionadas com os diferentes ramos da Engenharia Biológica 
(alimentar e ambiental). Cada oficina será orientada por alunos do mestrado integrado em Engenharia 
Biológica. 

 

15h00 | No palco judiciário: assiste a um julgamento simulado | percurso 
multidisciplinar – Direito e Psicologia 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12° ano 

Número de participantes: 30 

Local: Escola de Direito, Gualtar, Braga. Duração: 90 minutos. Esta atividade realiza-se também noutro horário. 

Simulação de um julgamento em que será possível observar o papel de diversos profissionais nas áreas do 
Direito, Criminologia e da Psicologia neste contexto: peritos forenses (psicólogos da justiça), advogados, juízes, 
magistrados do Ministério Público, etc. No final do julgamento, abrir-se-á um debate para que participes nesta 
atividade e possas colocar questões e refletir com os intervenientes sobre o papel destes profissionais na 
Justiça e na sociedade. 

 

15h30 | Sondagem elétrica do subsolo - medindo a resistência elétrica 
na pesquisa de recursos | atividade experimental - Geologia 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número participantes : 10 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Ciências da Terra, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. 
Duração: 30 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 
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15h30 | Visita guiada pelo campus de Gualtar | visita guiada 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano, encarregados de educação e professores. 

Número participantes: 20 a 25 

Local: Campus de Gualtar, Braga. O ponto de partida é junto ao stand de acolhimento/check-in no Complexo 
Pedagógico 2. Duração: 45 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

Circuito de visita a vários espaços do campus de Gualtar, com passagem e paragem pelos edifícios, serviços e 
unidades de apoio aos estudantes. Vais ficar a conhecer melhor o campus e tudo o que ele te proporcionará 
assim que te tornares estudante UMinho. Dentro de algum tempo, poderá ser o TEU campus! 

 

15h30 | Experimentar Matemática + Hands-on Origami | atividade experimental 

Público-alvo: Alunos do 7º ao 12º ano 

Número participantes: 30 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Matemática, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 60 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

15h30 | Departamento de Química de portas abertas | visita guiada - Química 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, encarregados de educação e professores. 

Número participantes: 32 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Química, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

16h00 | Quero ser Engenheiro Biomédico! | atividade experimental – Engenharia 
Biomédica (ramo clínico)   

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número máximo de participantes: 20 

Local: Lab. de Tecnologia Ambiental, Dep. Eng. Biológica, Ed. 7, Gualtar, Braga. Duração: 50 minutos. Esta 
atividade realiza-se também noutros horários. 

Esta atividade pretende promover a interação e difusão de conhecimento acerca da área clínica da Engenharia 
Biomédica entre alunos do secundário e alunos do ensino superior, futuros engenheiros biomédicos. Para o 
efeito estarão montadas oficinas relacionadas com a área clínica da Engenharia Biomédica. Cada oficina será 
orientada por alunos do mestrado integrado em Engenharia Biomédica. 
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16h30 | Sondagem elétrica do subsolo - medindo a resistência elétrica na 
pesquisa de recursos | atividade experimental - Geologia 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número participantes : 10 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Ciências da Terra, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. 
Duração: 30 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

 

Campus de Azurém, Guimarães -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

14h00 | Simulação computacional de um sistema quântico de bosões 
numa rede a duas dimensões | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, da área de Ciências e Tecnologias 

Local: Escola de Ciências, Sala 2.08, Edifício 12, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 45 minutos Esta 
atividade realiza-se também em Braga e noutros horários. 

O objetivo será fazer uma introdução aos condensados de Bose-Einstein em gases atómicos diluídos e sobretudo 
à manipulação de átomos em redes óticas, que são armadilhas criadas pela interferência de feixes laser que 
podem aprisionar átomos. Será igualmente feita uma referência à possibilidade de usar estes últimos sistemas 
como simuladores quânticos. Inclui uma apresentação de 20 min e será mostrado in situ, com um portátil, a 
simulação do sistema em tempo real. Um poster permitirá esclarecer os alunos mais interessados sobre alguns 
detalhes relevantes. 

 

14h00 | Olha à tua volta, o que vês? Materiais, como produzi-los?| visita 
guiada – Engenharia, Tecnologia e Ciência 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 8 a 10 

Local: Departamento de Polímeros, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 1 hora. Esta atividade realiza-
se noutros horários. 

Nesta atividade os participantes poderão escolher entre colaborar na produção de materiais poliméricos (as 
espumas) onde visitarão um dos laboratórios de polímeros ou a visita a um laboratório de física para produzirem 
pulseiras repelentes de insetos, de acordo com o horário.  
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14h00 | Arquitetura, Arte e Design, um percurso pela escola | visita guiada  

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 30 

Local: Escola de Arquitetura, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 40 minutos. Esta atividade realiza-
se noutros horários. 

Terás oportunidade de percorrer os espaços da EAUM, um edifício projetado de raiz para o ensino de 
arquitetura em Portugal da autoria do Arq. Fernando Távora e Bernardo Távora. A visita começa no Átrio da 
Escola, passa pelos espaços laboratoriais de Projeto, Atelier e Desenho dos diferentes cursos em oferta, MIARQ, 
LAV e LDP, bem como pelos espaços expositivos do EstúdioUM e GinásioUM, Biblioteca e Centro de Estudos. 
Terás a companhia permanente de professores que assegurarão uma visita comentada e estarão disponíveis 
para responder a todas as questões. 

 

14h00 | Democracia Participativa Jovem em diálogo com o 
Desenvolvimento Sustentável de Guimarães e do Planeta | 2.ª sessão 
parlamentar do Eco Parlamento - Desenvolvimento sustentável e ambiente 

Público-alvo: Alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico 

Número de participantes: limitado à lotação do espaço 

Local: Auditório B1.16, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 2,5 horas 

O Eco Parlamento  é uma ação âncora do conjunto de ações do PEGADAS - Programa de Educação Ambiental 
de Guimarães, e contará com alunos de escolas do ensino básico do concelho de Guimarães, sendo aberta a 
todos os interessados. Pretende colocar os jovens alerta e ativamente interventivos nas decisões ambientais que 
dizem respeito à cidade e ao concelho em que habitam. 

 

14h30 |Mentoring4UPA: Pensa o teu futuro| mentoria e partilha de experiências – 
todas as áreas 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número máximo de participantes: 30 

Local: Sala a indicar, Escola de Engenharia, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 90 minutos 

Atividade de Speed Mentoring que promove a interação entre pré-universitários e finalistas e antigos estudantes 
UMinho, de diversos cursos, para abordar a vivência do ensino superior e o mercado de trabalho. Os estudantes 
serão organizados em grupos de 3 e elaborarão 4 questões que rotativamente colocarão aos mentores em 
conversas de 5 minutos. 
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14h30 | Vem experimentar o mundo da Realidade Mista e dos 
ambientes imersivos | percurso multidisciplinar - Tecnologias de Informação e Comunicação  

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano 

Número de participantes: 40, 4 percursos|4 grupos de 10 elementos, que se alternam.  

Local: Centro de Computação Gráfica, Ed. 14, campus de Azurém, Guimarães. Duração: 1 hora 

Nesta visita irás ter a oportunidade de experienciar 7 demonstradores, nomeadamente: 1) personalizar o 
interior de um carro, de forma virtual; 2) ver os livros a “ganhar vida”; 3) personalizar um avatar; 4) 
comunicar num ambiente virtual com outras pessoas; 5) conhecer um sistema que deteta pessoas e objetos; 
6) conduzir um carro autónomo; 7) experimentar uma passadeira em ambiente simulado.  

 

14h30 | Ser gestor industrial? Bora lá!| Apresentação e Atividade prática – Engenharia 
e Gestão 

Público-alvo: Alunos do12º ano  

Número máximo de participantes: 15 

Local: Escola de Engenharia, sala 0.06, ed. 11, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 60 a 90 min.  

A atividade inicia com uma visita ao campus e ao Dep. de Produção e Sistemas. Segue-se a atividade prática, 
que proporcionará uma visão da aplicação do curso a uma situação real: a construção de uma linha de 
montagem de lanternas, a partir da qual os alunos serão desafiados a  apontar aspetos a melhorar para um 
desempenho mais eficiente. Por fim, propõe-se a exibição de um vídeo, que procurará explorar o trabalho de 
um engenheiro e gestor industrial no dia-a-dia e fará uma breve apresentação do Núcleo de Estudantes de 
Engenharia e Gestão Industrial.  
	

14h30 |Do produto à Peça | atividade experimental - Engenharia de Polímeros 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano  

Número de participantes: 20 

Local: Entrada do DEP, Rés-do-chão, Ed. 11 Escola de Engenharia, Campus de Azurém, Guimarães. 
Duração: 1 hora. Esta atividade realiza-se noutros horários. 

É uma atividade que visa dar a conhecer aos estudantes algumas das aplicações dos plásticos e dos seus os 
processos de transformação de uma maneira prática e simples. Conhece os processos de fabrico desde 
garrafas plásticas até às botijas de gás Pluma! Haverá oportunidades para interagir e esclarecer dúvidas com 
estudantes do curso. 	
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14h30 |Como melhorar a usabilidade de um website ou desenhar uma 
embalagem de leitura fácil?| atividade experimental – Psicologia e Engenharia Humana 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano  

Número de participantes: 25 

Local: Centro de Computação Gráfica, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 2 horas.  

O design de novos produtos é hoje o resultado de equipas multidisciplinares que incluem muitas vezes a 
contribuição de psicólogos. Veja como se pode usar um eye tracker (um equipamento para detetar as fixações do 
olho humano) para melhorar um website ou verificar se uma embalagem é legível. 
 

14h30 | O território onde vivemos| atividade experimental – Geografia e Planeamento & 
Proteção Civil e Gestão do Território 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano  

Número de participantes: 140 

Local: Auditório B1.10, Campus de Azurém,  Guimarães. Duração: 60 min. 

Começando por mostrar as principais caraterísticas do território nacional, serão apresentados os riscos urbanos 
que afetam as comunidades. Neste contexto serão apresentadas algumas das ferramentas tecnológicas 
existentes e que são utilizadas no apoio ao trabalho dos Geógrafos e da Proteção Civil – SIG, UAV, GPS, etc. 
 

14h30 | Planetário Móvel | atividade experimental – Astronomia 

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo 

Número de participantes: 25 a 30 

Local: Auditório Nobre, Campus de Azurém,  Guimarães. Duração: 45 minutos. Esta atividade decorre também 
noutros horários. 

O planetário móvel proporciona-te um contacto com a astronomia, com sessões educativas orientadas pela 
equipa do Planetário - Casa da Ciência de Braga. Nas sessões serão alternadamente passados os seguintes 
filmes: "Da Terra ao Universo": documentário científico sobre a história e evolução da astronomia e "Alterações 
Climáticas: que futuro nos espera?“ e documentário científico que explica as causas das alterações climáticas e 
analisa as suas consequências para a humanidade e para o próprio planeta. 
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15h00| À caça das invasoras!  | Atividade experimental - ambiente, plantas 

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário.  

Número máximo de participantes: 35 

Local: zonas verdes do Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 60 minutos 

Daremos um passeio pelo Campus de Azurém e convidar-te-emos a identificar espécies de plantas invasoras e a 
compreenderes como estas afetam o equilíbrio dos ecossistemas. Depois de identificarmos as zonas invadidas, 
iremos passar à ação através remoção manual das espécies. Contamos contigo nesta caça às invasoras!   

 

15h00 | Simulação computacional de um sistema quântico de bosões 
numa rede a duas dimensões | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, da área de Ciências e Tecnologias 

Local: Escola de Ciências, Sala 2.08, Edifício 12, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 45 minutos. 
Esta atividade realiza-se também em Braga e noutros horários. 

 

15h00 | Comunicação: e depois? | painel de discussão – Ciências da Comunicação 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número de participantes: 50 

Local: Sala de Pós-Graduação do Departamento de Geografia, Campus Azurém, Guimarães. Duração: 45 min. 

De forma que percebas o papel importante que as Ciências da Comunicação desempenham na contribuição 
para um mundo melhor, vamos mostrar-te trabalhos que abordam de forma prática os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Durante apresentação, vais ter a oportunidade de conversar com estudantes de 
Ciências da Comunicação, num espaço de perguntas e respostas. 

 

15h00 | Personaliza a tua t-shirt | Apresentação e Atividade prática – Engenharia Têxtil 
(Estampadaria) 

Público-alvo: Alunos do 12º ano 

Número máximo de participantes: 15 

Local: Laboratório de CAD e de Estamparia, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 1 hora. 

Esta atividade permite aos alunos uma melhor perceção sobre o mestrado de Engenharia Têxtil através de uma 
breve apresentação do curso, acompanhada por uma visita aos diferentes laboratórios. Além disso, a atividade 
será focada na área da Estamparia. Para tal, cada participante terá a oportunidade de personalizar uma t-shirt, 
através da estampagem com pigmentos, podendo posteriormente levá-la consigo como recordação da atividade 
realizada.  
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15h00 | As grandes lições da arqueologia, da engenharia civil e da 
história | percurso multidisciplinar - Arqueologia, Engenharia Civil e História 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano 

Número máximo de participantes: 20 

Local: Sala de Reuniões e Nave de Ensaios, IBS, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 45 min. 

A partir de um conjunto de materiais representativos de processos culturais da história da humanidade, 
desenvolveremos um jogo de interrogações e relacionamentos entre as evidências do passado, as interpretações 
arqueológicas e históricas, as técnicas construtivas do passado e metodologias inovadores de diagnóstico de 
estruturas. O jogo interativo que te propomos desafia-te à discussão de uma série de lições da Arqueologia, da 
Engenharia da Civil e da História relativas ao impacto das alterações climáticas, das desigualdades sociais e da 
preservação do património construído. 

 

15h30 | Visita guiada pelo campus de Azurém | visita guiada 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano, encarregados de educação e professores 

Número participantes: 20 a 25 

Local:  Campus de Azurém,  Guimarães. O ponto de partida é junto ao stand de acolhimento/check-in da 
Mostra UPA. Duração: 45 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

Circuito de visita a vários espaços do campus de Azurém, com passagem e paragem pelos edifícios, serviços e 
unidades de apoio aos estudantes. Este circuito passará também pelo pavilhão desportivo, onde estará a 
decorrer a Roboparty – evento pedagógico que ensina a construir um robot. No final da visita, vais ficar a 
conhecer melhor o campus e tudo o que ele te proporcionará assim que te tornares estudante UMinho  

 

15h30 | Arquitetura, Arte e Design, um percurso pela escola | visita guiada  

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 30 

Local: Escola de Arquitetura, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 40 minutos. Esta atividade realiza-se 
noutros horários. 

 

15h30 | Planetário Móvel | atividade experimental – Astronomia 

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo 

Número de participantes: 25 a 30 

Local: Auditório Nobre, Campus de Azurém,  Guimarães. Duração: 45 minutos. Esta atividade decorre também 
noutros horários. 
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16h00 | Olha à tua volta, o que vês? Materiais, como produzi-los?| visita 
guiada – Engenharia, Tecnologia e Ciência 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 8 a 10 

Local: Departamento de Polímeros, Campus de Azurém, rés-do-chão, Ed. 11, Guimarães. Duração: 1 
hora. Esta atividade realiza-se noutros horários. 

 

16h00 | A Engenharia tem género? Experiências académicas e 
profissionais | painel de discussão – Engenharia e Ciências Sociais 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, pais e encarregados de educação, professores e orientadores 
vocacionais e comunidade em geral 

Número participantes : limitado à capacidade da sala 

Local: Auditório B1.10/sala 0.35, campus de Azurém, Guimarães. 

Mesa redonda com um painel de oradores de várias áreas complementares que procura debater as questões 
de género pelas várias áreas de forma a construir um futuro onde os estereótipos relacionados com género 
deixem de afastar alunos e alunas de cursos universitários. Em segundo plano, esta mesa redonda busca 
sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a problemática da segregação.  
 

16h30 | Planetário Móvel | atividade experimental – Astronomia 

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo 

Número de participantes: 25 a 30 

Local: Auditório Nobre, Campus de Azurém,  Guimarães. Duração: 45 minutos. Esta atividade decorre 
também noutros horários. 
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09h30 |  Conhece o CEB: uma visita ao mundo da Biotecnologia | visita guiada - 
Engenharia Biológica e Engenharia Biomédica (ramo clínico) 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 30 

Local: Dep. Eng. Biológica, Ed. 7, Escola de Engenharia, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 50 minutos. 
Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

10h00 | Visita aos laboratórios de Física  | visita guiada - Física 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano, encarregados de educação e professores. 

Número de participantes: 15 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Física, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 60 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

10h00 | Simulação computacional de um sistema quântico de bosões 
numa rede a duas dimensões | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, da área de Ciências e Tecnologias 

Local: Escola de Ciências, sala 3.24, 3º piso, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 45 minutos. 
Esta atividade realiza-se também em Guimarães e noutros horários. 

 

10h00 | Vamos brincar com a luz e as ciências da visão | atividade experimental – 
Física/Optometria 

Público-alvo: Crianças e jovens entre os 6 e 15 anos. 

Número de participantes: 15 

Local: Escola de Ciências, Dep. de Física, Sala de Tecnologia de Ótica Ocular, Edifício 6, Gualtar, Braga. 
Duração: 45 minutos Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

A atividade terá uma breve introdução onde serão explicados alguns conceitos relativos à evolução do sistema 
visual e dos principais componentes óticos do olho humano. Deste modo, os participantes poderão adquirir as 
bases fundamentais para a compreensão do sistema visual humano e construir um sistema ótico (olho) com um 
copo de papel e papel vegetal. Este “olho” terá capacidade de formar uma imagem na sua retina artificial. 
Pretende-se também dar algumas noções básicas e sensibilizar os participantes para alguns problemas visuais, 
de modo a apostar na sua prevenção e informar das soluções existentes.  
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10h00 | O presente e futuro da biodiversidade e ecossistemas | atividade 
experimental  

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano 

Número de participantes: 20 (mínimo 10) 

Local: Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-sustentabilidade, Edifício 18, campus de Gualtar, Braga. 
Duração: 2 horas. 

Vais conhecer o Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-sustentabilidade (IB-S) que procura soluções 
sustentáveis para os desafios da sociedade. Participarás numa apresentação geral, seguida de atividades 
experimentais na área da biodiversidade, da ecologia e da ecotoxicologia. 
 

10h00 | Experimentar Matemática + Hands-on Origami | atividade experimental - 
Matemática 

Público-alvo: Alunos do 7º ao 12º ano 

Número participantes: 30 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Matemática, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 60 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 
 

10h00 | No palco judiciário: assiste a um julgamento simulado | percurso 
multidisciplinar – Direito e Psicologia 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12° ano 

Número de participantes: 30 

Local: Escola de Direito, Gualtar, Braga. Duração: 90 min. Esta atividade realiza-se também noutro horário. 
 

10h00 | Departamento de Química de portas abertas | visita guiada - Química 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, encarregados de educação e professores. 

Número participantes: 32 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Química, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 
 

10h30 | Alterações climáticas | percurso multidisciplinar - Enfermagem e Ciências do Ambiente 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano  

Número de participantes: 15  

Local: Departamento de Ciências da Terra – Lab. de Sedimentologia – Edifício 6, Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 
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10h30 | Quero ser Engenheiro Biológico! | atividade experimental -  Engenharia Biológica  

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 20 

Local: Lab. de Tecnologia Ambiental, Ed. 7 Gualtar, Braga. Duração: 50 minutos. Esta atividade realiza-se 
também noutros horários. 
 

10h30 | Redução das desigualdades | percurso multidisciplinar - Enfermagem e Educação  

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano 

Número participantes: 15 (por cada grupo) 

Local: Escola Superior de Enfermagem, junto à Biblioteca Geral, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

11h00 | Simulação computacional de um sistema quântico de bosões 
numa rede a duas dimensões | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, da área de Ciências e Tecnologias 

Local: Escola de Ciências, Sala a indicar, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 45 minutos. Esta 
atividade realiza-se também noutros horários. 

 

11h00 | Vamos brincar com a luz e as ciências da visão | atividade experimental – 
Física/Optometria 

Público-alvo: Crianças e jovens entre os 6 e 15 anos 

Número de participantes: 15 

Local: Escola de Ciências, Dep. de Física, Sala de Tecnologia de Ótica Ocular, Edifício 6, Gualtar, Braga. 
Duração: 45 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

11h30 | Departamento de Química de portas abertas | visita guiada - Química 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, encarregados de educação e professores 

Número participantes: 32 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Química, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 
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11h30 | Quero ser Engenheiro Biomédico! | atividade experimental (ramo clínico)   
Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 
Número máximo de participantes: 20 
Local: Lab. de Tecnologia Ambiental, Ed. 7, Gualtar, Braga. Duração: 50 minutos. Esta atividade realiza-se 
também noutros horários. 

 

14h00 | Simulação computacional de um sistema quântico de bosões 
numa rede a duas dimensões | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, da área de Ciências e Tecnologias 

Local: Escola de Ciências, Sala a indicar, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 45 minutos. Esta 
atividade realiza-se também em Guimarães e noutros horários. 

 

14h00 | Vamos brincar com a luz e as ciências da visão | atividade experimental – 
Física/Optometria 

Público-alvo: Crianças e jovens entre os 6 e 15 anos 

Número de participantes: 15 

Local: Escola de Ciências, Dep. de Física, Sala de Tecnologia de Ótica Ocular, Edifício 6, Gualtar, Braga. 
Duração: 45 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

14h00 | Departamento de Química de portas abertas | visita guiada - Química 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, encarregados de educação e professores 

Número participantes: 32 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Química, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

14h00 |  Conheça o CEB: uma visita ao mundo da Biotecnologia | visita 
guiada - Engenharia Biológica e Engenharia Biomédica (ramo clínico) 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano   

Número máximo de participantes: 30 

Local: Dep. Engenharia Biológica, Ed. 7, Escola de Engenharia, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 50 
minutos. Esta atividade realiza-se noutros horários. 
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14h30 | Para que servem instituições eficazes? | Painel de discussão – Administração 
Pública 

Público-alvo: Alunos do 11º e 12º anos 

Número de participantes: 60 

Local: Escola de Economia e Gestão, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 45 minutos 

Discutir o papel das instituições públicas como referência e modelo de comportamentos institucionais e 
individuais. Serás desafiado a debater exemplos concretos e promoveremos a discussão e o aprofundamento 
deste tema. 

 

14h30 | Demonstrações de efeitos óticos | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos dos 11º e 12º anos 

Número participantes: 12 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Física, Laboratório Pedagógico 3, Edifício 6, Gualtar, Braga. 
Duração: 60 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

14h30 | Biotecnologia aplicada e materiais Inteligentes | Atividade experimental - 
Biotecnologia 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano 

Número de participantes: 20 (mínimo 10) 

Local: Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-sustentabilidade, Edifício 18, Campus de Gualtar, Braga. 
Duração: 2 horas. 

Conhecerás o IB-S que procura soluções sustentáveis para os desafios da sociedade. Consistirá numa 
apresentação geral inicial, seguida de atividades experimentais na área da biotecnologia aplicada, com recurso a 
fábricas celulares microbianas, e do desenvolvimento de soluções usando materiais funcionalizados. 

 

14h30 | Sondagem elétrica do subsolo - medindo a resistência elétrica 
na pesquisa de recursos | atividade experimental - Geologia 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número participantes : 10 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Ciências da Terra, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. 
Duração: 30 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 
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14h30 | Biotecnologia aplicada e materiais Inteligentes | Atividade experimental - 
Biotecnologia 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano 

Número de participantes: 20 (mínimo 10) 

Local: Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-sustentabilidade, Edifício 18, Campus de Gualtar, Braga. 
Duração: 2 horas. 

Conhecerás o IB-S que procura soluções sustentáveis para os desafios da sociedade. Consistirá numa 
apresentação geral inicial, seguida de atividades experimentais na área da biotecnologia aplicada, com recurso a 
fábricas celulares microbianas, e do desenvolvimento de soluções usando materiais funcionalizados. 

 

15h00 | Simulação computacional de um sistema quântico de bosões 
numa rede a duas dimensões | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, da área de Ciências e Tecnologias 

Local: Escola de Ciências, Sala a indicar, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 45 minutos. Esta 
atividade realiza-se também em Guimarães e noutros horários. 

 

15h00 | Vamos brincar com a luz e as ciências da visão | atividade experimental – 
Física/Optometria 

Público-alvo: Crianças e jovens entre os 6 e 15 anos 

Número de participantes: 15 

Local: Escola de Ciências, Dep. de Física, Sala de Tecnologia de Ótica Ocular, Edifício 6, Gualtar, Braga. 
Duração: 45 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

15h00 | No palco judiciário: assiste a um julgamento simulado | percurso 
multidisciplinar – Direito e Psicologia 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12° ano 

Número de participantes: 30 

Local: Escola de Direito, Gualtar, Braga. Duração: 90 min. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 
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15h00 | Quero ser Engenheiro Biológico! | atividade experimental -  Engenharia Biológica  

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número máximo de participantes: 20  

Local: : Lab. de Tecnologia Ambiental, Ed. 7, Gualtar, Braga. Duração: 50 minutos. Esta atividade realiza-se 
também noutros horários. 

 

15h30 | Departamento de Química de portas abertas | visita guiada - Química 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, encarregados de educação e professores 

Número participantes: 32 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Química, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

15h30 | Sondagem elétrica do subsolo - medindo a resistência elétrica 
na pesquisa de recursos | atividade experimental - Geologia 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número participantes : 10 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Ciências da Terra, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. 
Duração: 30 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

16h00 | Quero ser Engenheiro Biomédico! | atividade experimental – Engenharia 
Biomédica (ramo clínico)   

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número máximo de participantes: 20 

Local: Lab. de Tecnologia Ambiental, Ed. 7, Gualtar, Braga. Duração: 50 minutos. Esta atividade realiza-se 
também noutros horários. 
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16h30 | Sondagem elétrica do subsolo - medindo a resistência elétrica 
na pesquisa de recursos | atividade experimental - Geologia 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número participantes : 10 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Ciências da Terra, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. 
Duração: 30 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

 

Campus de Azurém, Guimarães -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10h00 | Personaliza a tua t-shirt | Apresentação e Atividade prática – Engenharia Têxtil 
(Estampadaria) 

Público-alvo: Alunos do 12º ano 

Número máximo de participantes: 15 

Local: Laboratório de CAD e de Estamparia, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 1 hora.  Esta 
atividade realiza-se também noutros horários. 
 

10h30 | Arquitetura, Arte e Design, um percurso pela escola | visita guiada  

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 30 

Local: Escola de Arquitetura, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 40 minutos. Esta atividade realiza-se 
noutros horários. 

 

11h00 | Queres viver num Mundo Melhor? Participa num Quiz! | atividade 
experimental - Sociologia 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano 

Número máximo de participantes: 20 

Local: Sala de Pós-Graduação do Departamento de Geografia, Campus Azurém, Guimarães. Duração: 45 min. 

Preparámos um Quiz para que possas ganhar mais conhecimento sobre o mundo atual. Neste jogo, participarás numa de 
duas equipas concorrentes. Cada equipa mostra os seus conhecimentos sobre as desigualdades sociais que continuam a 
afetar o mundo de hoje, as lutas que na rua e nos livros foram sendo travadas por mais justiça, paz e bem-estar social, e o 
que ainda pode ser feito para a construção de um Mundo Melhor. A equipa que acertar mais respostas ganha um brinde da 
UMinho. 
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11h00 | O meu Futuro #EEUM | Atividade prática – Carreira e Engenharia 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano; pais e famílias 

Número de participantes: 25 

Local: Sala de Reuniões da Escola de Engenharia. Duração: 1 hora. Esta atividade realiza-se também noutro 
horário. 

Quem faz o quê em cada curso de Engenharia? Como posso escolher o meu curso com base no trabalho que 
vou ter? O que são as profissões de futuro em Engenharia? Vamos perceber, em grupo e com atividades 
simples…que escolher o “Teu Futuro” é muito simples do que parece. 

 

11h00 | Física Viva - Apresentação de luz laser e cor e pequena 
encenação do filme “A Guerra das Estrelas”  | show de ciência – Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número de participantes: 100 a 120 

Local: Auditório B1.16/sala 0.37, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 90  minutos. Esta atividade 
realiza-se também noutro horário. 
Este é espetáculo que pretende proporcionar momentos em que serás convidado a experimentar as aplicações 
da Física. Com base no tema “Energia em nossas casas”, o rigor científico aliar-se-á a momentos lúdicos de 
imaginação e criatividade, aliciando-te para uma intervenção ativa.  

 

14h00 | Arquitetura, Arte e Design, um percurso pela escola | visita guiada  

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número máximo de participantes: 30 

Local: Escola de Arquitetura, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 40 minutos. Esta atividade realiza-se 
noutros horários. 

 

14h00 | Olha à tua volta, o que vês? Materiais, como produzi-los?| visita 
guiada – Engenharia, Tecnologia e Ciência 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 8 a 10 

Local: Departamento de Polímeros, rés-do-chão, Ed. 11, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 1 hora. 
Esta atividade realiza-se noutros horários. 
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14h30 | #Constrói o teu futuro; #Cigarros por um tijolo | Atividade experimental - 
Economia Circular, Engenharia e Ambiente, Materiais e Biotecnologia 

Público-alvo: Alunos do 9º ano 

Número máximo de participantes: 25 

Local: Centro para a Valorização de Resíduos, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 90 minutos 

Conhecerás as diversas áreas de atuação do centro e exploraremos contigo a importância do pré-tratamento 
dado aos resíduos de beatas de cigarro antes da sua valorização, a técnica de incorporação das beatas de 
cigarro em cerâmicos, as propriedades que o resíduo confere ao novo produto criado. Haverá uma discussão 
relativamente à importância da valorização de resíduos e mais concretamente da valorização de um resíduo 
nocivo, ambientalmente, como a beata de cigarro.  

 

14h30 | Proteger o ambiente! | Atividade experimental  e interativa - Química e Física 

Público-alvo: Alunos do 9º ano 

Número máximo de participantes: 25 

Local: Centro para a Valorização de Resíduos, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 90 minutos 

No âmbito desta atividade, os alunos irão conhecer os principais poluentes químicos que contaminam os solos e 
águas e irão aprender uma tecnologia para o seu tratamento. A aprendizagem desta tecnologia inovadora, será 
realizada através de uma exposição interativa com intervenção da realidade virtual para aprofundar os 
conhecimentos. Os alunos irão utilizar óculos de realidade virtual, vídeos e áudios para complementar os 
métodos de aprendizagem.  

 

14h30 | A Estatística com Excel | Atividade experimental  

Público-alvo: Alunos do 10º e 11º anos 

Número máximo de participantes por sessão: 15 

Local: Escola de Ciências, sala 2.11, Edifício 12, Edifício 12, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 60 
minutos. 

Dada a crescente importância que a Estatística tem hoje em dia, é importante saber interpretar e realizar 
trabalhos recorrendo a técnicas estatísticas. Nesta atividade, pretende-se potenciar o uso da folha de cálculo do 
Microsoft Excel e dar a conhecer as diversas funcionalidades existentes. Utilizando bases de dados, poderás 
explorar as potencialidades da folha de cálculo. 

 



D I A  2 6   
Q U I N TA - F E I R A 	

27	de	março,	sexta-feira	

 

 

 

 

 

 

 

14h30 |Do produto à Peça | atividade experimental - Engenharia de Polímeros 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número máximo de participantes: 20 

Local: Departamento de Polímeros, rés-do-chão, Ed. 11, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 1 hora. 
Esta atividade decorre também noutro horário. 

 

15h00 | Física Viva - Apresentação de luz laser e cor e pequena 
encenação do filme “A Guerra das Estrelas”  | show de ciência – Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número de participantes: 100 a 120 

Local: Auditório B1.16/sala 0.37, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 90  minutos. Esta atividade 
realiza-se também noutro horário. 
 

15h00 | As grandes lições da arqueologia, da engenharia civil e da 
história | percurso multidisciplinar - Arqueologia, Engenharia Civil e História 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano 

Número máximo de participantes: 20 

Local: Sala de Reuniões e Nave de Ensaios, IBS, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 45 min. Esta 
atividade decorre também noutro horário. 

 

15h00 | Personaliza a tua t-shirt | Apresentação e Atividade prática – Engenharia Têxtil 
(Estampadaria) 

Público-alvo: Alunos do 12º ano 

Número máximo de participantes: 15 

Local: Laboratório de CAD e de Estamparia, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 1 hora.  Esta 
atividade realiza-se também noutros horários. 

 

15h30 | Arquitetura, Arte e Design, um percurso pela escola | visita guiada  

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano  

Número máximo de participantes: 30 

Local: Escola de Arquitetura, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 40 minutos. Esta atividade realiza-se 
noutros horários. 
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15h30 | Visita guiada pelo campus de Azurém | visita guiada 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano, encarregados de educação e professores. 

Número participantes: 20 a 25 

Local:  Campus de Azurém,  Guimarães. O ponto de partida é junto ao stand de acolhimento/check-in da 
Mostra UPA. Duração: 45 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

16h00 | Tecnologia e mundo digital: o que nos traz a medicina do 
futuro?| painel de discussão – Engenharia e Medicina 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano 

Número de participantes: 100 a 110 

Local: Auditório B1.10/sala 0.37, Campus de Azurém, Guimarães. Duração: 80 a 90 minutos 

O que têm em comum a Medicina e a Engenharia? Se à primeira vista podem parecer áreas opostas, a verdade é 
que a evolução das duas áreas e a emergência da inteligência artificial e da robótica, colocam médicos e 
engenheiros lado a lado na melhoria dos cuidados de saúde e da qualidade de vida da população.  

 

16h00 | Diverte-te num Laboratório de Eletrónica | Atividade prática - Eletrónica 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano com interesse em áreas de Engenharia. 

Número máximo de participantes: 30 

Local: Laboratório de Eletrónica do Departamento de Eletrónica Industrial, Campus de Azurém, Guimarães. 
Duração: 1 hora 

Vem conhecer um Laboratório de Eletrónica do Departamento de Eletrónica Industrial. Os alunos dos Mestrados 
Integrados em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores e Engenharia de Telecomunicações e Informática 
vão ajudar-te a construir um dispositivo eletrónico. Que funciona mesmo!!! 

 
 

27	de	março,	sexta-feira	
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10h00 | Visita aos laboratórios de Física  | visita guiada - Física 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano, encarregados de educação e professores. 

Número de participantes: 15 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Física, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 60 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

10h00 | Simulação computacional de um sistema quântico de bosões 
numa rede a duas dimensões | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, da área de Ciências e Tecnologias 

Local: Escola de Ciências, sala 3.24, 3º piso, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 45 minutos. 
Esta atividade realiza-se também em Guimarães e noutros horários. 

 

10h00 | Departamento de Química de portas abertas | visita guiada - Química 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, encarregados de educação e professores 

Número participantes: 32 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Química, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

11h00 | Simulação computacional de um sistema quântico de bosões 
numa rede a duas dimensões | atividade experimental - Física 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, da área de Ciências e Tecnologias 

Local: Escola de Ciências, sala 3.24, 3º piso, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 45 minutos. 
Esta atividade realiza-se também em Guimarães e noutros horários. 

 

11h30 | Departamento de Química de portas abertas | visita guiada - Química 

Público-alvo: Alunos do 10º ao 12º ano, encarregados de educação e professores 

Número participantes: 32 

Local: Escola de Ciências, Departamento de Química, Edifício 6, Campus de Gualtar, Braga. Duração: 90 
minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 
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11h30 | Visita guiada pelo campus de Gualtar | visita guiada 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano, encarregados de educação e professores 

Número participantes: 20 a 25 

Local: Campus de Gualtar, Braga. O ponto de partida é junto ao stand de acolhimento/check-in, no Complexo 
Pedagógico 2. Duração: 45 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

 

Campus de Azurém, Guimarães -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

09h30 | Planetário Móvel | atividade experimental – Astronomia 

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo 

Número de participantes: 25 a 30 

Local: Auditório Nobre, Campus de Azurém,  Guimarães. Duração: 45 minutos. Esta atividade decorre 
também noutros horários. 

 

10h00 | Desafio ENGENHARIA |Atividade experimental - Engenharia 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano e suas famílias  

Número máximo de participantes: Sem limite 

Local: Stand da Escola de Engenharia, espaço Mostra UPA, Guimarães. Duração: em permanência. 

Neste Escape Room partes à descoberta da Engenharia! Desafiamos-te a conhecer as particularidades da 
ENGENHARIA. Vem com a tua família e diverte-te neste Escape Room. Levanta o teu passaporte no stand da 
Escola de Engenharia e parte à aventura! Tens um percurso a seguir repleto de desafios! Quantos mais desafios 
venceres mais carimbos recebes no teu passaporte e mais prémios ganhas! 

 

10h30 | Planetário Móvel | atividade experimental – Astronomia 

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo 

Número de participantes: 25 a 30 

Local: Auditório Nobre, Campus de Azurém,  Guimarães. Duração: 45 minutos. Esta atividade decorre 
também noutros horários. 
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11h00 | O meu Futuro #EEUM | Atividade prática – Carreira e Engenharia 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano; pais e famílias 

Número de participantes: 25 

Local: Sala de Reuniões da Escola de Engenharia, Guimarães. Duração: 1hora. Esta atividade realiza-se 
também noutro horário. 

 

11h30 | Planetário Móvel | atividade experimental – Astronomia 

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo 

Número de participantes: 25 a 30 

Local: Auditório Nobre, Campus de Azurém,  Guimarães. Duração: 45 minutos. Esta atividade decorre 
também noutros horários. 

 

11h30 | Visita guiada pelo campus de Azurém | visita guiada 

Público-alvo: Alunos do 9º ao 12º ano, encarregados de educação e professores 

Número participantes: 20 a 25 

Local: Campus de Azurém, Guimarães. O ponto de partida é junto ao stand de acolhimento/check-in da 
Mostra UPA. Duração: 45 minutos. Esta atividade realiza-se também noutros horários. 

 

12h30 | Planetário Móvel | atividade experimental – Astronomia 

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo 

Número de participantes: 25 a 30 

Local: Auditório Nobre, Campus de Azurém,  Guimarães. Duração: 45 minutos. Esta atividade decorre 
também noutros horários. 

	


