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

ORIENTAÇÕES PARA AS EMPRESAS  

 
 
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 I&D em empresas, no 
contexto 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 junto dos alunos e docentes. 

 Divulgar aos alunos e comunidade académica 
as áreas de atividade/investigação dos 
docentes do DETI. 

FORMATO DO EVENTO 
O evento é uma mostra informal, em que cada grupo de 
investigação no DETI tem uma “banca” para apresentar 
as suas atividades. Os espaços estarão distribuídos 
pelas salas e corredores do edifício do DETI. 
Para além da zona dos grupos de docentes das 
unidades de investigação (IEETA e IT), haverá uma 
zona de empresas, com a mostra dos seus projetos.  
Pretende-se facilitar as interações e o contato direto e 
informal.  
As empresas poderão socilitar espaços para conversas 
particulares com os alunos, se o entenderem. 

QUAL O ESPAÇO DISPONÍVEL? QUE ELEMENTOS 
DEVEM SER PREPARADOS? 
Cada empresa terá acesso a uma mesa de apoio e 
poderá, para além disso, afixar um poster ou montar um 
roll-up. 
O material de divulgação fica ao cuidado de cada 
participante. É natural que se usem posters, portáteis 
com demonstradores, protótipos, vídeos ilustrativos, 
roll-ups, etc.  

O material de divulgação deve ajudar a comunicar aos 
alunos as oportunidades de dissertação de mestrado 
na empresa. 

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 9h00 e 9h45. No 
final do evento, devem ser recolhidos.  
Não existem custos de inscrição. 

COMO É QUE OS TEMAS DE DISSERTAÇÃO 
FICAM DISPONÍVEIS PARA ESCOLHA? 
O evento é um ação de divulgação; os temas/projetos 
de dissertação não serão atribuídos neste contexto. 
Adicionalmente à divulgação, as empresas devem 
registar os seus projetos de dissertação de mestrado 
em http://sd.web.ua.pt/Companies/   
As propostas inseridas na plataforma devem receber 
um orientador (docente) e ficam disponíveis para 
eventual escolha por parte dos alunos. O evento poderá 
ser usado para encontrar o docente adequado para 
orientar, de acordo com os interesses do docente e da 
empresa. 

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

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

 Prof. Diogo Gomes [ dgomes@ua.pt 
t: 234 377 900] ou 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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