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mostra de projetos dos alunos (unidades curriculares, mestrados e programas doutorais)  

ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS 
 

OBJETIVOS DA INICIATIVA 
O students@deti  é um convite aberto a toda a 
comunidade para conhecer o trabalho dos alunos do 
DETI. Destaca em particular: 
 Protótipos desenvolvidos nas Unidades 

Curriculares de projeto do 3º ano (Projeto em 
Engenharia Eletrónica, Projeto em Engenharia 
Informática e Projeto em Informática) 

 Resultados das dissertações de Mestrado. 
 Resultados dos programas de Doutoramento. 
 Trabalhos selecionados de outras Unidades 

Curriculares. 
 Atividades desenvolvidas pelos Núcleos estudantis 

do Departamento.  

FORMATO DO EVENTO 
Mostra informal, no espírito de “tech days”/dia aberto, 
com a apresentação de posters e demonstração de 
protótipos pelos alunos. Pretende-se facilitar a 
circulação, as interações e o contato direto. 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS – UNIDADES 
CURRICULARES 
A participação dos alunos de PEE, PEI, PI e outras 
unidades curriculares com projeto é feita em grupo e a 
participação deve ser coordenada com o respetivo 
docente regente, designamente na escolha dos 
elementos a apresentar. Incentiva-se  à apresentação 
de protótipos funcionais. 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS – MESTRADO 
A participação dos alunos de Mestrado (em fase de 
conclusão da dissertação) é individual. Os alunos 
devem verificar com os Orientadores a forma de 
participação. 
A espetativa é que os alunos mostrem protótipos e 
aplicações, podendo também usar posters. 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS - DOUTORAMENTO 
A participação dos alunos de Programas Doutorais é 
individual. 
Os programas MAP-i e MAP-Tel já organizam eventos 
próprios (a participação, nestes casos, é facultativa). 

PARTICIPAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ESTUDANTES 
Os núcleos estudantis do DETI são incentivados a 
participar, mostrando as suas atividades e 
apresentando demonstradores iterativos. 

QUAL O ESPAÇO DISPONÍVEL? 
O espaço atribuído a cada grupo/aluno deve ser  
entendido como uma “montra”, em que o grupo 
escolherá elementos representativos para mostrar. 
Como tal, o espaço é reduzido (~ largura de uma mesa 
de sala de aula e espaço de “parede” para afixação). 
Os espaços em concreto serão confirmados em função 
dos recursos a usar. 

QUE ELEMENTOS DEVEM SER PREPARADOS? 
O material que cada grupo vai apresentar fica ao 
cuidado do grupo/aluno. É natural que se usem 
posters, portáteis com demonstradores, vídeos 
ilustrativos, etc. Os eventuais custos com a produção 
de materiais fica ao cuidado de cada grupo.  

PRODUÇÃO DO POSTER 
O Departamento assegura os custos com a produção 
do poster desde que seja entregue o PDF previamente 
para produção em conjunto: 

 Programas doutorias: devem fazer chegar o 
poster à Sofia Ribeiro, usando o template 
indicado pela direção do programa doutoral. 

 Restantes participantes: devem fazer chegar o 
poster, em tamanho A1, à Nautília Maia. 

O DETI tratará da impressão dos PDF que forem 
entregues na secretaria entre 30/5 e 2/6. 
Existe um template disponível para facilitar 
(facultativo). 

QUANDO É QUE O ESPAÇO DEVE SER 
PREPARADO? 
A instalação dos materiais pode ser feita no final do dia 
7/6 (17h00) ou no próprio dia, entre as 12h30 e 14h00. 
No final do evento, devem ser recolhidos.  

INSCRIÇÕES 
On-line, até 24/5 27/5, neste formulário: 
http://goo.gl/forms/tQlgdVOdsQ 

http://studentsandteachersdeti.web.ua.pt/wp-content/uploads/2016/05/Students-Exemplo-Poster.ppt
http://goo.gl/forms/tQlgdVOdsQ


 

HÁ ALGUM CONTACTO OPERACIONAL? 
Qualquer questão relacionado com o evento pode ser 
colocada:  

 Junto dos respetivos orientadores, quando 
aplicável. 

 Secretaria do DETI (Nautília): sec@det.ua.pt ; 
telef. 234 370 355 

 Prof. Ilídio Oliveira [ ico@ua.pt t: 234 370 500] 

Programa completo e site de apoio: 
http://studentsandteachersdeti.web.ua.pt
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