17:30
Sessão de boas-vindas
Com Rui Bragança, antigo estudante de Medicina e
atleta de Taekwondo.

Para acederes a cada sala,
basta clicares sobre os
links disponíveis neste
documento.

17:45 - 19:15 • Sala 1
Associação Académica da UMinho – Por UM Caminho
de Futuro!
A Associação Académica da Universidade do
Minho é a estrutura representativa da comunidade
estudantil da academia minhota. Ajuda os estudantes,
proporcionando-lhes ferramentas de apoio, que
complementam o percurso académico e o futuro
profissional. É igualmente responsável pela realização
de inúmeras atividades académicas, lúdicas,
desportivas, sociais e de voluntariado.

17:45 - 19:15 • Sala 2
O processo de candidatura ao ensino superior
preocupa-te?
A UMinho ajuda-te! Nesta sessão vais poder tirar todas
as dúvidas sobre a candidatura aos cursos da tua
preferência. E ainda te poderemos informar sobre os
prémios de mérito escolar que a UMinho oferece aos
estudantes que a escolhem para prosseguir estudos
superiores. Anota as tuas questões.

17:45 - 19:15 • Sala 3
Vais ser UMinho? Então, aproveita!
A vida na universidade é bem mais do que a
frequência de um curso. Conhece os serviços
e recursos que a UMinho disponibiliza aos seus
estudantes em termos de alojamento, alimentação,
bibliotecas, programas de mobilidade nacional e
internacional (por exemplo, o Programa Erasmus+),
apoio médico, desporto, entre outros, para que o teu
percurso se encha de sucesso.

17:45 - 19:00 • Sala 4
Arquitetura, Arte e Design um percurso pela Escola
Nesta sessão vais poder conhecer os cursos da Escola
de Arquitetura - Mestrado Integrado em Arquitetura,
Licenciatura em Artes Visuais e Licenciatura em
Design de produto, explorando-os com a ajuda de
docentes, estudantes e profissionais que já estudaram
na nossa Escola.

17:45 - 18:30 • Sala 5
Um Futuro com Ciência
Apresentamos-te a Escola de Ciências e tudo o
que te poderá oferecer. Convidámos uma ex-aluna
de Estatística Aplicada, Balbina Lisboa, atualmente
a trabalhar na consultora KPMG, em Lisboa, para
partilhar contigo a experiência de ter estudado na
Escola de Ciências, os desafios e dificuldades, as
motivações e superações que aqui encontrou.
18:30 - 19:15
Apresentação de dois dos cursos da Escola de
Ciências: Geologia [Sala 5.1] e Física [Sala 5.2].
Estas sessões contarão com a participação de
estudantes. Coloca-nos as tuas questões!!

17:45 - 18:30 • Sala 6
Vem conhecer a Escola de Direito!
O ensino e a prática do Direito e da Criminologia: a
Escola de Direito nos trilhos da justiça contemporânea.
Nesta sessão, que explorará a licenciatura em
Criminologia e Justiça Criminal, contaremos com
a participação do nosso ex-aluno, Sérgio Dias, da
Guarda Nacional Republicana.
18:30 - 19:15
O curso de Criminologia e Justiça Criminal
na perspetiva dos alunos. Sessão com a
participação da Associação de Estudantes
de Criminologia.

17:45 - 18:30 • Sala 7
Na Escola de Economia e Gestão há: A Economia
Portuguesa no Mundo
A pandemia covid-19 está a acelerar a mudança das
economias. A digitalização tornou-se ainda mais
importante, reduzindo as distâncias geográficas.
Por outro lado, as políticas anunciadas na Europa
e nos Estados Unidos visam tornar as economias
menos dependentes do exterior. Nesta sessão, o
prof. Fernando Alexandre mostrará como nas últimas
décadas, Portugal beneficiou da globalização,
tornando-se menos periférico. Será que no mundo
pós-covid-19 a economia portuguesa vai estar mais
próxima ou mais afastada dos grandes centros
económicos do mundo?
18:30 - 19:15
Escola de Economia e Gestão: 8 licenciaturas,
∞ oportunidades - conhece as licenciaturas
em Gestão e em Economia. Coloca-nos as tuas
questões!

17:45 - 19:15 • Sala 8
#EXPLORAR ENGENHARIA. À conversa sobre
inovação e desenvolvimento com engenheiros da
Escola de Engenharia
Nesta sessão vais poder explorar, com professores,
engenheiros e estudantes, os cursos da Escola de
Engenharia. Conhece a multidisciplinaridade das áreas
e os percursos de quem estuda, ensina e trabalha em
engenharia. Participa nesta conversa!

17:45 - 19:15 • Sala 9
Enfermagem, Medicina e Psicologia: a saúde
em conjunto
Nesta sessão, que contará com estudantes de
Enfermagem, Medicina e Psicologia, vamos
apresentar-te a iniciativa “Hospital dos Bonequinhos”
e explicar como é trabalhar em saúde - porque não
se faz só de enfermeiros, médicos ou psicólogos, mas
sim do trabalho em conjunto. Com a ajuda dos nossos
estudantes, vamos mostrar-te uma das atividades que
realizamos anualmente e mostrar a importância da
cooperação das diferentes áreas disciplinares para um
futuro com mais saúde.

17:45 - 19:15 • Sala 10
As Ciências Sociais que procuras… Podes entrar!
Já imaginaste escolher um curso a partir do teu sofá?
E sentires-te em casa? Então junta-te a nós! Anima-te
numa sessão com o testemunho de quem já acabou,
conversas com estudantes de Arqueologia, Ciências
da Comunicação, Geografia e Planeamento, História,
Proteção Civil e Gestão do Território e Sociologia, e
joga o trivial das Ciências Sociais.

17:45 - 19:15 • Sala 11
Educação com Futuro… Escolhe o teu!
Porque é tão importante conhecer os profissionais
da área e os seus percursos, convidamos-te a ouvir
as intervenções inspiradoras de antigos estudantes
do Instituto de Educação. Vais ter a oportunidade
de conhecer as licenciaturas em Educação e em
Educação Básica e conversar com os diretores de
curso e os colegas dos núcleos de estudantes. Tira as
tuas dúvidas!

17:45 - 19:15 • Sala 12
Humanidades: um mundo todo aqui!
Junta-te aos nossos docentes, estudantes e antigos
estudantes nesta sessão, onde vais poder conhecer a
diversidade das licenciaturas do Instituto de Letras e
Ciências Humanas e as oportunidades que te poderão
proporcionar. Nesta sessão vamos explorar os cursos
de Música e Teatro.

