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mostra das atividades de I&D dos docentes e oportunidades de dissertação em Empresa  

ORIENTAÇÕES PARA OS DOCENTES  

 
 
O students & teachers é um dia aberto de apresentação 
e partilha dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e 
pelos docentes do DETI. Inclui um bloco dedicado à 
mostra de oportunidades de dissertação de mestrado. 
 

OBJETIVOS DA INICIATIVA 
 Divulgar aos alunos do 4º ano os 

temas/oportunidades de dissertação de mestrado 
para o próximo ano letivo 

 Divulgar as oportunidades de dissertação em 
empresa, dando a estas a oportunidade de 
apresentar os seus projetos (a alunos e docentes). 

 Divulgar, de forma geral, a alunos e comunidade 
académica as áreas de atividade/investigação dos 
docentes do DETI. 

 Divulgar, entre os próprios docentes, a atividade de 
cada grupo, no sentido de uma maior coesão e 
identificação de oportunidades de colaboração. 

FORMATO DO EVENTO 
O evento é uma mostra informal, em que cada grupo 
tem uma “banca” para apresentar as suas atividades. 
Os espaços estarão distribuídos pelas salas e 
corredores do DETI. 
Pretende-se facilitar a circulação, as interações e o 
contato direto.  

PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL OU EM GRUPO?  
A participação deve ser feita por grupos. Para este 
efeito, o grupo é um cluster informal de pessoas que 
costumam trabalham juntas., numa área específica.  

QUAL O ESPAÇO DISPONÍVEL? 
O espaço atribuído a cada grupo deve ser entendido 
como uma “montra”, em que o grupo escolherá 
elementos representativos da sua atividade para 
mostrar. Como tal, o espaço é reduzido.  
O espaço-tipo é composto por uma mesa (de sala de 
aula, ~1,2m de lado) e o correspondente espaço de 
“parede” para afixação (a “parede” pode ser um placard). 
Está prevista a utilização de duas tipologias: a 
tipologia A tem 1 mesa e é o standard; a tipologia B tem 

2 mesas e será considerada para grupos grandes (>3 
docentes).  
Os espaços serão marcados (numerados) ao longo das 
salas disponíveis e atribuídos aos grupos por sorteio.  

QUE ELEMENTOS DEVEM SER PREPARADOS? 
O material que cada grupo vai apresentar fica ao 
cuidado do grupo. 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. 
O material de divulgação deve ajudar a comunicar aos 
alunos as áreas de atividade do grupo. 

QUANDO É QUE O ESPAÇO DEVE SER 
PREPARADO? 
A instalação dos materiais pode ser feita no final do dia 
7/6 ou no próprio dia, entre as 9h00 e 9h45. No final do 
evento, devem ser recolhidos.  

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

 Nautília Maia 
 Prof. Ilídio Oliveira: ico@ua.pt ; telf. 234370500; 

extensão interna: 24143 

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