
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 
Optometria e Ciências da Visão, Ana Cruz, atualmente 
a trabalhar numa Clínica Oftalmológica, 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 três dos cursos da Escola de 
Ciências: Biologia Aplicada [Sala 5.1], 
Ciências da Computação [Sala 5.2] e Optometria 
e Ciências da Visão [Sala 5.3]. Estas sessões 
contarão com a participação de docentes e 
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 da UMinho nos trilhos da 
Justiça contemporânea. Nesta sessão, que 
explorará a licenciatura em Direito, contaremos 
com a participação da nossa ex-aluna, Sílvia Serra, 
magistrada do Ministério Público.

18:30 - 19:15
O curso de Direito na perspetiva dos alunos. 
Sessão com a participação das Associações de 
Estudantes de Direito.

17:45 - 18:30 • Sala 7
Na Escola de Economia e Gestão há: Economia
no Laboratório
De que forma as regras dos referendos, em particular 
as regras de quórum, influenciam as votações finais? 
O prof. Luís Aguiar-Conraria vai falar-te do desenho 
institucional dos referendos e da importância do 
laboratório de Economia Experimental.

18:30 - 19:15
Escola de Economia e Gestão: 8 licenciaturas, 
∞ oportunidades - conhece as licenciaturas 
em Administração Pública e em Contabilidade. 
Coloca-nos as tuas questões!

17:45 - 19:15 • Sala 8 
#EXPLORAR ENGENHARIA: IND - Design, Materiais e 
Engenharia do Processo. O que vives na EEUM?
Nesta sessão vais poder explorar, com professores, 
engenheiros e estudantes, os cursos de Design e 
Marketing de Moda, Engenharia Civil, Engenharia 
e Gestão Industrial, Engenharia de Materiais, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Polímeros e 
Engenharia Têxtil. Conhece a multidisciplinaridade 
destas áreas e os percursos de quem estuda, ensina e 
trabalha nestas engenharias.

17:45 - 19:15 • Sala 9
A saúde na prática: como aprendemos e trabalhamos 
em Medicina?
Como é a saúde na prática? Vais perceber como 
funciona o ensino da Escola de Medicina e por que o 
nosso trabalho é essencial na criação de profissionais 
de saúde, investigadores e pessoas. Poderás interagir 
com alunos, professores e  ex-alunos e perguntar-lhes 
sobre como é estudar na UMinho.

17:45 - 19:15 • Sala 10
O π da Psicologia: Vem conhecer-nos!
Nesta sessão convidamos-te a conheceres a Escola de 
Psicologia, os nossos laboratórios de neurociências e 
psicopatologia, assim como uma das salas de consulta 
da Associação de Psicologia. Envolve-te numa 
conversa com um professor, uma estudante estagiário, 
e um ex-aluno, para explorares as potencialidades do 
curso, os projetos de investigação em que te podes 
envolver e as profissões que podes vir a exercer.

17:45 - 19:15 • Sala 11
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 - 18:30 • Sala 12
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 13
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 Estudos Portugueses e Filosofia.

17:30
Sessão de boas-vindas 
Com o nosso aluno André Coelho, estudante de 
Engenharia Civil e atleta de futsal. Aparece e dá 
uns toques!

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 - 19:15 • 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 um ex-aluno de 
Biologia e Geologia, Hugo Ferreira, conhecido como 
o rapaz dos flamingos, que trabalhou no instituto 
de investigação Tour du Valat em Arles (França) e 
atualmente é aluno de doutoramento, 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 três dos cursos da Escola 
de Ciências: Biologia e Geologia [Sala 5.1], 
Matemática [Sala 5.2] e Química [Sala 5.3]. 
Estas sessões contarão com a participação 
de docentes e 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: O Futuro do 
Planeta é… agora!
Nesta sessão, a prof. Isabel Estrada Carvalhais, 
eurodeputada, apresenta-te os desafios das alterações 
climáticas e as respostas que a União Europeia 
visa lançar, com vista à transição para um modelo 
de produção e de consumo alicerçado em maior 
sustentabilidade ambiental. Que estratégias de ação, 
ambições e dificuldades apresenta o Pacto Ecológico 
Europeu? Olharemos para a dimensão de Segurança 
Humana como indissociável da abordagem política à 
questão dos migrantes climáticos no mundo. 

18:30 - 19:15
Escola de Economia e Gestão: 8 licenciaturas, 
∞ oportunidades - conhece as licenciaturas em 
Relações Internacionais e em Ciência Política. 
Coloca-nos as tuas questões!

17:45 - 19:15 • Sala 8
#EXPLORAR ENGENHARIA: TICE – Tecnologias de 
Informação, Comunicação e Eletrónica. O que vives 
na EEUM?
Nesta sessão vais poder explorar, com professores, 
engenheiros e estudantes, os cursos de Engenharia 
Eletrónica Industrial e Computadores, Engenharia 
Informática, Engenharia de Telecomunicações e 
Informática e Engenharia e Gestão de Sistemas de 
Informação. Conhece a multidisciplinaridade destas 
áreas e os percursos de quem estuda, ensina e 
trabalha nestas engenharias.

17:45 - 19:15 • Sala 9
A saúde na prática: como aprendemos e trabalhamos 
em Medicina?
Como é a saúde na prática? Vais perceber como 
funciona o ensino da Escola de Medicina e por que o 
nosso trabalho é essencial na criação de profissionais 
de saúde, investigadores e pessoas. Poderás interagir 
com alunos, professores e ex-alunos e perguntar-lhes 
sobre como é estudar na UMinho.

17:45 - 19:15 • Sala 10 
Saúde num mundo global
Nesta sessão vais poder conhecer como funciona 
a licenciatura em Enfermagem pelo testemunho 
de professores, estudantes e ex-estudantes, cujos 
percursos profissionais tão distintos te ajudarão a 
perceber a diversidade de funções e necessidades 
que apresenta o mercado de trabalho e de que forma 
a Enfermagem é desafiada a buscar caminhos que 
respondam de forma crítica e efetiva às questões da 
era da globalização.

17:45 - 19:15 • Sala 11
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 12
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 Línguas Aplicadas e Estudos Orientais. 

17:30
Sessão de boas-vindas 
Com a nossa aluna, Ercília Machado, doutoranda 
de Engenharia Química e Biologia e praticante 
de atletismo. 

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 um ex-aluno de 
Biologia Aplicada, Noel Miranda, que atualmente 
lidera um grupo de investigação no Centro Médico 
da Universidade de Leiden (Holanda), 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 três dos cursos da Escola 
de Ciências: Bioquímica [Sala 5.1], Estatística 
Aplicada [Sala 5.2] e Ciências do Ambiente [Sala 
5.3]. Estas sessões contarão com a participação 
de docentes e 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 da UMinho nos trilhos da 
Justiça contemporânea. Nesta sessão, que 
explorará a licenciatura em Direito, contaremos 
com a participação da nossa ex-aluna, Sílvia Serra, 
magistrada do Ministério Público.

18:30 - 19:15
O curso de Direito na perspetiva dos alunos. 
Sessão com a participação das Associações de 
Estudantes de Direito.

17:45 - 18:30 • Sala 7 
Na Escola de Economia e Gestão há: Gestão da Marca
Nesta sessão, Beatriz Casais, apresenta-te o percurso 
para a construção de uma Marca e da sua notoriedade. 
Conceitos como a consciencialização do que é uma 
marca, o seu valor para o cliente e para as empresas 
e os desafios que se colocam na sua gestão, cada vez 
mais importantes nos tempos atuais, serão os temas a 
debater. Não vais querer perder!

18:30 - 19:15
Escola de Economia e Gestão: 8 licenciaturas, 
∞ oportunidades - conhece as licenciaturas 
em Marketing e em Negócios Internacionais. 
Coloca-nos as tuas questões!   

17:45 - 19:15 • Sala 8
#EXPLORAR ENGENHARIA: BIOS - Biotecnologia, 
Saúde e Ambiente. O que vives na EEUM?
Nesta sessão vais poder explorar, com professores, 
engenheiros e estudantes, os cursos de 
Engenharia Biológica e Biomédica. Conhece a 
multidisciplinaridade destas áreas e os percursos de 
quem estuda, ensina e trabalha nestas engenharias.

17:45 - 19:15 • Sala 9
O π da Psicologia: Vem conhecer-nos!
Nesta sessão convidamos-te a conheceres a Escola de 
Psicologia, os nossos laboratórios de neurociências e 
psicopatologia, assim como uma das salas de consulta 
da Associação de Psicologia. Envolve-te numa 
conversa com um professor, uma estudante estagiário, 
e um ex-aluno, para explorares as potencialidades do 
curso, os projetos de investigação em que te podes 
envolver e as profissões que podes vir a exercer.

 
17:45 - 19:15 • Sala 10 
Saúde num mundo global
Nesta sessão vais poder conhecer como funciona 
a licenciatura em Enfermagem pelo testemunho 
de professores, estudantes e ex-estudantes, cujos 
percursos profissionais tão distintos te ajudarão a 
perceber a diversidade de funções e necessidades 
que apresenta o mercado de trabalho e de que forma 
a Enfermagem é desafiada a buscar caminhos que 
respondam de forma crítica e efetiva às questões da 
era da globalização.

17:45 - 19:15 • Sala 11
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 12
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 Estudos Culturais e Línguas e Literaturas 
Europeias.

17:30
Sessão de boas-vindas 
Com o nosso aluno Diogo Branquinho, estudante de 
Engenharia Têxtil e atleta de andebol. 

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 - 18:30 • 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
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.

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

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. 


