
ENGENHARIA

descrição

O efeito “surpresa” de acompanhar uma equipa de 
investigação, no seu dia-a-dia é o objetivo principal desta 
atividade. Os alunos serão integrados em cenários de 
contexto real de trabalho, dos projetos em curso. 

A diferentes áreas de estudo da Engenharia são hoje 
multidisciplinares e quase todas elas se complementam 
entre si. Tentamos assim resumir o contexto de estudo do 
centro de investigação ALGORITMI – Tecnologias e sistemas 
de informação; Ciências e Tecnologias de computação, 
Eletrónica, Gestão industrial; Investigação operacional.

Investigadores juniores no Centro de 
Investigação ALGORITMI

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
3 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Atividades em 
Eletrónica Industrial
Campus de Azurém
Jaime Fonseca
 

Atividades em 
Tecnologias e Sistemas 
de Informação
Campus de Azurém
Paulo Cortez10:30 – 12:30 Sessão: 

“Conhece-me!”

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Atividades em 
Tecnologia e Ciências de 
Computação
Campus de Gualtar
Paulo Novais

Atividades em 
Engenharia e Gestão 
Industrial
Campus de Azurém
Paula Ferreira

Atividade: 
“O meu futuro”

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar



ENGENHARIA

descrição

O efeito “surpresa” de acompanhar uma equipa de 
investigação, no seu dia-a-dia é o objetivo principal desta 
atividade. Os alunos serão integrados em cenários de 
contexto real de trabalho, dos projetos em curso. 

A diferentes áreas de estudo da Engenharia são hoje 
multidisciplinares e quase todas elas se complementam 
entre si. Tentamos assim resumir o contexto de estudo do 
centro de investigação 2C2T – Materiais e nano materiais 
multifuncionais; Processos e Tecnologias Sustentáveis e 
Avançadas; Designs e Engenharia do Produto.
 

Investigadores juniores no Centro de 
Ciências e Tecnologia Têxtil (2C2T)

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
2 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Investigação de 
materiais fibrosos 
(Design)

Investigação de 
materiais fibrosos 
(Tecnologias de 
produção)

10:30 – 12:30 Sessão: 
“Conhece-me!”

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Investigação de 
materiais fibrosos 
(Tecnologias de 
produção)

Investigação de 
materiais fibrosos 
(Design)

Atividade: 
“O meu futuro”

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar



ENGENHARIA

descrição

Um conjunto diversificado de experiências na área 
da Biotecnologia e Bioengenharia vai permitir que os 
jovens vistam o papel de “Engenheiros Biológicos”, 
ainda que apenas por algumas horas.

Workshops de Biotecnologia Aprender 
com as “mãos na massa”

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
6 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Desenvolvimento de 
nano-estruturas para 
libertação controlada e 
entrega de compostos 
bioativos 

Purificação de proteínas 

Intensificação da 
produção de biometano 
através da digestão 
anaeróbia de óleos 
usados 

Os bolores em alimentos 
e as micotoxinas 

Células de combustível 
microbianas

10:30 – 12:30 Sessão: 
“Conhece-me!”

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Conhece o Centro de 
Engenharia Biológica: 
“Uma visita ao Mundo 
da Biotecnologia”

Ensaios de viabilidade 
celular em células 
ósseas e musculares 

Celulose bacteriana 
como um aditivo 
multifacetado para a 
indústria 

Qual a importância 
do arejamento e 
da agitação em 
bioprocessos? 

Produção do adoçante 
eritritol pela levedura 
Yarrowia lipolytica a 
partir de glicerol bruto, 
sub-produto de industria 
do biodiesel

Atividade: 
“O meu futuro”

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar



ENGENHARIA

descrição

O efeito “surpresa” de acompanhar uma equipa de 
investigação, no seu dia-a-dia é o objetivo principal desta 
atividade. Os alunos serão integrados em cenários de 
contexto real de trabalho, dos projetos em curso. 

A diferentes áreas de estudo da Engenharia são hoje 
multidisciplinares e quase todas elas se complementam 
entre si. Tentamos assim resumir o contexto de 
estudo do centro de investigação (CMEMS): Sistemas 
Microelectromecânicos; Design computacional, modelação e 
simulação de dispositivos médicos; Nano e micro fabricação 
de dispositivos médicos; Instrumentação médica; Design de 
componentes multifísico e multifuncional.

Microtecnologias - Center for 
MicroElectroMechanics Systems (CMEMS)

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
2 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Deposição e medição 
da espessura de filmes 
finos na indústria de 
semicondutores

Processamento de 
metais e/ou cerâmicos 
usando tecnologias laser 
e metalurgia dos pós 
(hot pressing)10:30 – 12:30 Sessão: 

“Conhece-me!”

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Deposição e medição 
da espessura de filmes 
finos na indústria de 
semicondutores

Processamento de 
metais e/ou cerâmicos 
usando tecnologias laser 
e metalurgia dos pós 
(hot pressing)

Atividade: 
“O meu futuro”

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar



ENGENHARIA

descrição

O efeito “surpresa” de acompanhar uma equipa de 
investigação, no seu dia-a-dia é o objetivo principal desta 
atividade. Os alunos serão integrados em cenários de 
contexto real de trabalho, dos projetos em curso. 

A diferentes áreas de estudo da Engenharia são hoje 
multidisciplinares e quase todas elas se complementam 
entre si. Tentamos assim resumir o contexto de estudo 
do centro de investigação de Engenharia Mecânica e 
Sustentabilidade de Recursos (MEtRICs):  Conversão de 
Energia; Valorização de Resíduos; Sistemas Avançados 
de Energia; Estruturas e Energia de Veículos; Tecnologia 
Alimentar e Bem-estar.

Investigadores juniores - Centro de 
Engenharia Mecânica e Sustentabilidade 
de Recursos (MEtRICs)

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
2 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Fluidos

Motores térmicos

Ensaio de Materiais e 
Prototipagem

10:30 – 12:30 Sessão: 
“Conhece-me!”

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Materiais 
funcionalizados

Metalurgia

Centro para a 
Valorização de Resíduos

Órgãos de Máquina

Atividade: 
“O meu futuro”

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar



ENGENHARIA

descrição

O efeito “surpresa” de acompanhar uma equipa de 
investigação, no seu dia-a-dia é o objetivo principal desta 
atividade. Os alunos serão integrados em cenários de 
contexto real de trabalho, dos projetos em curso. 

A diferentes áreas de estudo da Engenharia são hoje 
multidisciplinares e quase todas elas se complementam 
entre si. Tentamos assim resumir o contexto de estudo do 
centro de investigação de Território, Ambiente e Construção 
(CTAC) e Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em 
Estruturas de Engenharia (ISISE): Ecomateriais; Construção 
Sustentável; Recursos Hídricos e Ambiente, Sistemas de 
Infraestrutura se Transportes; Planeamento Territorial 
e Governação; Estruturas Históricas e Alvenaria; Betão 
estrutural e Tecnologias de Construção.

Investigadores juniores 
Centro de Território, Ambiente e 
Construção (CTAC)
Instituto para a Sustentabilidade e Inovação 
em Estruturas de Engenharia (ISISE)

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
4 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Planear a Cidade - 
descobrir Smart Cities
e
TSI – segurança pedonal, 
um mundo virtual

Laboratório de BIM – 
Building Information 
Modeling

Produção e 
Caracterização de 
betões

10:30 – 12:30 Sessão: 
“Conhece-me!”

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Visita ao laboratório de 
Estruturas e Geotecnia 

Workshop de Modelos 
Físicos:
Vamos construir com 
esparguete
 

Hidráulica experimental
e
Física das Construções

Atividade: 
“O meu futuro”

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar



ENGENHARIA

descrição

O efeito “surpresa” de acompanhar uma equipa de 
investigação, no seu dia-a-dia é o objetivo principal desta 
atividade. Os alunos serão integrados em cenários de 
contexto real de trabalho, dos projetos em curso. 

A diferentes áreas de estudo da Engenharia são hoje 
multidisciplinares e quase todas elas se complementam 
entre si. Tentamos assim resumir o contexto de estudo do 
Instituto de Polímeros e Compósitos (IPC): Nanomateriais 
e novos sistemas poliméricos; Polímeros e Compósitos: 
Engenharia, conceção e tecnologias

Investigadores juniores
Instituto de Polímeros e Compósitos (IPC)

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
2 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Sintese e caracterização 
de polímeros (interação 
com investigadores)

Fabrico de compósitos 
avançados (Polo de 
Inovação em Engenharia 
de Polímeros - PIEP)

10:30 – 12:30 Sessão: 
“Conhece-me!”

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Simulações 
computacionais em 
engenharia de polímeros 
(acompanhar projetos 
em curso)

Processos de fabrico 
com polímeros 
(interação com 
investigadores)

Atividade: 
“O meu futuro”

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar



ENGENHARIA

descrição

Nesta atividade os alunos vão ter a oportunidade 
de trabalhar em todas as etapas que constituem o 
processo de investigação. Em concreto, vão construir 
uma revisão de literatura sobre o tópico “Privacidade 
e Segurança da Informação na Nuvem”. Após isso, 
vão desenvolver e implementar uma ferramenta, 
semelhante à Dropbox ou ao Google Drive, que seja 
segura e capaz de proteger todos os dados e ficheiros 
lá colocados. Após isto, e tal como é habitual no 
processo de investigação, vão produzir um suporte 
que seja capaz de expor as conclusões do estudo. 
Neste caso, vão construir um poster e apresentá-lo aos 
investigadores do HASLab.

O Big Brother e a Nuvem: 
a espionagem oculta

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
6 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Uso da linguagem 
programação Python
Desenvolvimento e 
implementação de um 
“Dropbox” seguro

Continuação da 
preparação do poster
Apresentação do poster

10:30 – 12:30 Sessão: 
“Conhece-me!”

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Apresentação do 
HASLab e visita às 
instalações

Introdução ao tema da 
Privacidade e Segurança 
da Informação na 
Nuvem

Pesquisa autónoma 
sobre o tema em fontes 
científicas

Continuação da 
atividade anterior
Construção de um 
poster sobre as 
conclusões e análises 
alcançadas

Atividade: 
“O meu futuro”

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar


