
ENGENHARIAENGENHARIA

#EXPLORARENGENHARIA: Percurso TICE
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica

público alvo
Alunos do 11º e 12º anos

nº de alunos
10 alunos

descrição

Vais acompanhar atletas, núcleos de estudantes 
e grupos recreativos da Escola de Engenharia 
(EEUM). Partilharás o dia com investigadores 
das Tecnologias de Informação, Comunicação 
e Eletrónica e verás a multidisciplinaridade 
deste trabalho. Conversarás com empresas e 
antigos alunos da EEUM, conhecendo os seus 
trajetos, dificuldades e vitórias. Serás desafiado 
para um pitch, para te “contratarem” como 
engenheiro(a). No final, e depois de desvendares 
os nossos/teu percurso de VIDA, de ESTUDO e 
de CARREIRA, vais descobrir e mostrar porque 
é que vale a pena ser aluno EEUM!

objetivos

•  Como se vive na EEUM (sim, porque há vida 
para lá do estudo!);

•  Como se estuda na EEUM (aprende e 
investiga);

•  Como se constrói uma carreira (vê onde estão 
os antigos alunos EEUM e como podes lá 
chegar).

4ª feira 
18-12-2019

5ª feira
19-12-2019

6ª feira
20-12-2019

9:30 – 10:30 Sessão de 
acolhimento

Percurso ESTUDO 
- Explora as aulas 
práticas de um curso de 
Engenharia Electrónica, 
Física, Informática, 
Sistemas de Informação 
ou Telecomunicações. 
- Explora o dia-a-dia de 
um investigador EEUM. 
- Explora o dia-a-dia 
numa Unidade de 
Interface da EEUM.

Percurso CARREIRA-
EEUM&CARREIRA: 
Testemunhos de antigos 
alunos. Mostra o que 
vales! Convence o júri 
porque és o candidato 
ideal para o cargo a que 
te estás a propor.

10:30 – 12:30 Percurso VIDA-O meu 
Futuro: Quem sou? O 
que quero ser? O que a 
Engenharia tem para me 
oferecer?

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Percurso VIDA-A 
Universidade é mais 
do que estudar: 
Explora o dia-a-dia 
na Universidade com 
Núcleos de estudantes, 
com grupos recreativos 
ou com atletas da 
EEUM.

Percurso ESTUDO 
- Explora as aulas 
práticas de um curso de 
Engenharia Electrónica, 
Física, Informática, 
Sistemas de Informação 
ou Telecomunicações. 
- Explora o dia-a-dia de 
um investigador EEUM. 
- Explora o dia-a-dia 
numa Unidade de 
Interface da EEUM.

Percurso CARREIRA-
Mostra o que vale a 
EEUM! Convence o júri 
porque queres estudar 
na EEUM. 

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar
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#EXPLORARENGENHARIA: Percurso IND
Indústria, Inovação e Desenvolvimento

público alvo
Alunos do 11º e 12º anos

nº de alunos
10 alunos

descrição

Vais acompanhar atletas, núcleos de 
estudantes e grupos recreativos da Escola 
de Engenharia (EEUM). Partilharás o dia com 
investigadores das áreas da Indústria, Inovação e 
Desenvolvimento e verás a multidisciplinaridade 
deste trabalho. Conversarás com empresas e 
antigos alunos da EEUM, conhecendo os seus 
trajetos, dificuldades e vitórias. Serás desafiado 
para um pitch, para te “contratarem” como 
engenheiro(a). No final, e depois de desvendares 
os nossos/teu percurso de VIDA, de ESTUDO e 
de CARREIRA, vais descobrir e mostrar porque 
é que vale a pena ser aluno EEUM!

objetivos

•  Como se vive na EEUM (sim, porque há vida 
para lá do estudo!);

•  Como se estuda na EEUM (aprende e 
investiga);

•  Como se constrói uma carreira (vê onde estão 
os antigos alunos EEUM e como podes lá 
chegar).

4ª feira 
18-12-2019

5ª feira
19-12-2019

6ª feira
20-12-2019

9:30 – 10:30 Sessão de 
acolhimento

Percurso ESTUDO
- Explora as aulas 
práticas de um curso 
de Engenharia Civil, de 
Materiais, Têxtil, Materiais, 
Polímeros, Mecânica 
ou Gestão Industrial 
ou Design de Moda da 
EEUM. 
- Explora o dia-a-dia de 
um investigador EEUM.
- Explora o dia-a-dia 
numa Unidade de 
Interface da EEUM.

Percurso CARREIRA-
EEUM&CARREIRA: 
Testemunhos de antigos 
alunos. Mostra o que 
vales! Convence o júri 
porque és o candidato 
ideal para o cargo a que 
te estás a propor.

10:30 – 12:30 Percurso VIDA-O meu 
Futuro: Quem sou? O 
que quero ser? O que a 
Engenharia tem para me 
oferecer?

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Percurso VIDA-A 
Universidade é mais 
do que estudar: 
Explora o dia-a-dia 
na Universidade com 
Núcleos de estudantes, 
com grupos recreativos 
ou com atletas da 
EEUM.

Percurso ESTUDO
- Explora as aulas 
práticas de um curso 
de Engenharia Civil, de 
Materiais, Têxtil, Materiais, 
Polímeros, Mecânica 
ou Gestão Industrial 
ou Design de Moda da 
EEUM. 
- Explora o dia-a-dia de 
um investigador EEUM.
- Explora o dia-a-dia 
numa Unidade de 
Interface da EEUM.

Percurso CARREIRA-
Mostra o que vale a 
EEUM! Convence o júri 
porque queres estudar 
na EEUM.

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar
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#EXPLORARENGENHARIA: Percurso BIO
Biomédica, Ambiente e Vida

público alvo
Alunos do 11º e 12º anos

nº de alunos
10 alunos

descrição

Vais acompanhar atletas, núcleos de estudantes 
e grupos recreativos da Escola de Engenharia 
(EEUM). Partilharás o dia com investigadores 
das áreas da Biomédica, Ambiente e Vida e 
verás a multidisciplinaridade deste trabalho. 
Conversarás com empresas e antigos alunos da 
EEUM, conhecendo os seus trajetos, dificuldades 
e vitórias. Serás desafiado para um pitch, para te 
“contratarem” como engenheiro(a). No final, e 
depois de desvendares os nossos/teu percurso 
de VIDA, de ESTUDO e de CARREIRA, vais 
descobrir e mostrar porque é que vale a pena 
ser aluno EEUM!

objetivos

•  Como se vive na EEUM (sim, porque há vida 
para lá do estudo!);

•  Como se estuda na EEUM (aprende e 
investiga);

•  Como se constrói uma carreira (vê onde estão 
os antigos alunos EEUM e como podes lá 
chegar).

4ª feira 
18-12-2019

5ª feira
19-12-2019

6ª feira
20-12-2019

9:30 – 10:30 Sessão de 
acolhimento

Percurso ESTUDO
- Explora as aulas 
práticas de um curso de 
Engenharia Biológica ou 
Biomédica da EEUM. 
- Explora o dia-a-dia de 
um investigador EEUM.
- Explora o dia-a-dia 
numa Unidade de 
Interface, Centro de 
Investigação da EEUM.

Percurso CARREIRA-
EEUM&CARREIRA: 
Testemunhos de antigos 
alunos. Mostra o que 
vales! Convence o júri 
porque és o candidato 
ideal para o cargo a que 
te estás a propor.

10:30 – 12:30 Percurso VIDA-O meu 
Futuro: Quem sou? O 
que quero ser? O que a 
Engenharia tem para me 
oferecer?

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Percurso VIDA-A 
Universidade é mais 
do que estudar: 
Explora o dia-a-dia 
na Universidade com 
Núcleos de estudantes, 
com grupos recreativos 
ou com atletas da 
EEUM.

Percurso ESTUDO
- Explora as aulas 
práticas de um curso de 
Engenharia Biológica ou 
Biomédica da EEUM. 
- Explora o dia-a-dia de 
um investigador EEUM.
- Explora o dia-a-dia 
numa Unidade de 
Interface, Centro de 
Investigação da EEUM.

Percurso CARREIRA-
Mostra o que vale a 
EEUM! Convence o júri 
porque queres estudar 
na EEUM.

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


