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>> Eventos

Alunos de Engenharia Informática da UMinho apresentam produtos de software no GNRation.

No dia 13-Fev, pelas 14h, oito grupos de alunos do Mestrado em Engenharia Informática da UMinho deslocaram-se ao espaço GNRation para tentarem virar
a sua sorte. O evento, que contou com o apoio da StartupBraga, teve como enfoque a apresentação, a um conjunto de especialistas e empresários, dos
projetos desenvolvidos, no âmbito da unidade curricular (UC) de Projecto de Engenharia Informática. Esta UC permite aos alunos desenvolverem produtos de
software, em permanente contacto com o meio empresarial e os clientes finais. Ao longo da tarde foram apresentados os oito projetos: Nutrium, SOL, Parkr,
Reconfigurable, Duster, CLAP, CloudProphet e yWallet.
Este evento marcou o fim oficial da unidade curricular de Projecto de Engenharia Informática e os envolvidos nos projetos esperam que este sirva de
plataforma de visibilidade para os mesmos. Esperam assim que o mercado lhes dê atenção e absorva as suas propostas de negócio, reforçando assim a
posição de referência que o Mestrado de Engenharia Informática, da UMinho, assume no panorama nacional e internacional. 

Seminário: "Formal modelling, safety analysis and medical devices" por Michael Harrison 

No dia 18 de fevereiro de 2015 teve lugar no A1, entre as 13h45 e as 14:30, um seminário sob o tema "Formal modelling, safety analysis and medical
devices." como orador Michael Harrison (Newcastle University & Queen Mary University of London).
Resumo: The talk describes aspects of two current research projects, part of CHI+MED a UK funded initiative focusing on the safety and usability of medical
devices. The first project uses the IVY tool (developed at Braga) in an ongoing risk analysis of a paediatric dialysis machine, currently making the transition
from research project at Newcastle Royal Victoria Infirmary to marketable product. Issues for focus include the nature of the model, the properties relevant to
arguing that appropriate control measures are in place, and the nature of the conversation between the medical physicists, who developed the device, and the
modeller.The second project explores the role of IVY patterns in proving properties of an IV infusion pump using theorem proving techniques. 

>> Cesium

Semana da Engenharia Informática

O grupo de estudantes CESIUM, promoveu de 14 a 21 de fevereiro de 2015 a Semana da Engenharia Informática aqui no Departamento de Informática. Os
alunos puderam participar em palestras, workshops, eventos sociais, interação com empresas, desafios, animação e outras surpresas. Neste evento
participaram alunos de LEI, LCC e de algumas secundárias de Braga.

>> Notícias de Imprensa

"Alunos de Engenharia Informática tentam dar o 'clique' ao mercado", Correio do Minho de 14 de fevereiro de 2015
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PRODUTOS DE SOFTWARE que marcam o fim da unidade curricular de Projecto de Engenharia Informática, foram ontem divulgados pelos alunos que
tentam, assim, dar o salto para o mercado. João Miguel Fernandes, docente do Departamento de Informática da UMinho, manifestou esperança que pelo
menos dois ou três projectos possam continuar, o docente explica que a formação não se foca apenas em fazer bom software, mas "em fazer algo que o
mercado vai querer e/ou que vai satisfazer as necessidades do cliente". Neste contexto, "é preciso olhar para o mercado para identificar as características
inovadoras que os produtos têm que ter". em Correio do Minho, 14 de fevereiro de 2015.

"Alunos de Informática lançam oito novos produtos de software", no Diário do Minho, 13 de fevereiro de 2015.

Alunos de Informática lançam oito novos produtos de software.Estudantes da Universidade do Minho, hoje, no GNRation
"Os alunos de Engenharia Informática da Universidade do Minho apresentaram, às 14h00, no espaço GNRation, em Braga, os seus projetos a um conjunto
de especialistas e empresários, tentando a sua sorte para entrar no mercado." em Diário do Minho, 13 de fevereiro de 2015.

Especialistas e empresários avaliam software de alunos 'made in' UMinho, in Diário do Minho, 14 de fevereiro de 2015.

Oito aplicações tentam a sorte no mercado. "Os estudantes esperam que este evento dê visibilidade aos seus projetos e que o mercado absorva as suas
propostas de negócio, reforçando assim a posição de referência que este curso assume no panorama nacional e internacional, refere o professor João
Fernandes." ao Diário do Minho, 14 de fevereiro de 2015.

Alunos de Eng. Informática apresentam produtos de software a empresários, in RUM-Rádio Universitária do Minho, 16 de
fevereiro de 2015.
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"Os alunos finalistas do curso de Engenharia Informática da Universidade do Minho apresentam esta sexta feira produtos de software desenvolvidos ao longo
do primeiro semestre. Ideias inovadoras que hoje podem conhecer um futuro promissor. O docente responsável, João Fernandes explicou que nesta cadeira
os alunos são ?estimulados? a pensar em desenvolver um produto de software. ?Têm de olhar para o mercado, perceber o que é que podia ser interessante
colocar no mercado, portanto, eles têm de trabalhar a ideia de negócio e depois têm de a implementar em termos de tecnologias de software?. RUM, Rádio
Universitária do Minho, 16 de fevereiro de 2015.

Alunos de Informática da Universidade do Minho mostram-se ao merdado (João Fernandes, DI-EEUM), in Antena 1, 13 de
fevereiro de 2015.

Alunos de Informática da Universidade do Minho mostram-se ao mercado (João Fernandes, DI-EEUM) Entrevista a João Miguel Fernandes e André Santos a
partir do min 4:20 que pode obtida no arquivo no OmniDoc, Antena 1, 13 de fevereiro de 2015.

Inovação no Minho premiada na 7.ª edição do Concurso de Ideias de Negócio SpinUM

O Empreendedorismo inovador gerado na Universidade do Minho foi premiado pela 7.ª vez no "SpinUM - Concurso de Ideias de Negócio", iniciativa
promovida pela TecMinho e Spinpark. O prémio ?Jovens Empreendedores? foi concedido à ideia de negócio "Nutrium" dos promotores André Santos, Pedro
Leite, Francisco Neves, Diogo Alves e Pedro Maia, alunos do Departamento de Informática da Universidade do Minho. O SpinUM distribuiu prémios
monetários e ofereceu serviços de apoio à criação de empresas num valor total superior a 20 mil euros, sendo co-financiado pelo Programa Operacional
Fatores de Competitividade (QREN) e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

URL:http://bit.ly/1vL2hN4,http://www.tecminho.uminho.pt/shownews.php?id=758

>> Provas Académicas

Provas de Dissertação no Mestrado em Engenharia Informática, requeridas pelo lic. Pedro Miguel de Jesus Ventura Carvalho

20 de fevereiro, Provas de Dissertação no Mestrado em Engenharia Informática, requeridas pelo licenciado Pedro Miguel de Jesus Ventura Carvalho. Título
da Dissertação: "Unfuzzying Fuzzy Parsing", Orientador da Dissertação: Pedro Manuel Rangel Santos Henriques, Local: Sala de reuniões (3º andar),
Departamento de Informática, Gualtar, Hora: 14:30.
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