
 

PROGRAMA DE ALUNOS 

Atividade Descrição Duração Início 

A importância da Engª Civil e do Engª 
do ambiente 

Mostrar a importância da Engª Civil e do Engª do ambiente para a sociedade moderna  45 m 
1ª 10:30 

2ª 14:30 

Desafio: queres ser engenheiro civil e 
do ambiente por 1 hora? 

Mostrar o que faz um Eng civil e do ambiente com problemas práticos com resolução de 
problemas e desafios em laboratórios  

60 m 
1ª 11:30 

2ª 15:30 

Os cursos de Mestrado Integrado em 
Engª Civil e em Engª do Ambiente no 
DEC 

Descrição dos currículos e da metodologia de ensino nos cursos de Mestrado Integrado 
do DEC, incluindo oportunidades para estudar fora do país 

30 m 
1ª 12:30 

2ª 16:30 

Visita guiada ao DEC Mostrar as instalações do DEC incluindo os laboratórios e instalações: Biblioteca, salas 
de aulas, espaços de estudo, etc …  

45 m 
1ª 10:30 

2ª 14:30 

Engenharia económica nas fábricas?  
Construir treliças com materiais amigos do ambiente e ver qual resiste mais para 
cobertura de uma fábrica, usando o mesmo material 

30 m 
1ª 11:30 

2ª 15:30 

Pontes e barragens com diferentes 
materiais? 

Mostrar exemplos de pontes e barragens concebidas com materiais locais de forma a 
reduzir custos e impacto ambiental 

30 m 
1ª 12:00 

2ª 16:00 

Os engenheiros civis e do ambiente 
também usam iPads? 

Apresentação do uso de novas tecnologias em trabalhos de Engenharia Civil e do 
Ambiente 

30 m 
1ª 12:30 

2ª 16:30 

Conversas com Docentes, Alunos e 
Antigos Alunos 

Esclarecimentos sobre as saídas profissionais dos mestrados integrados, funcionamento 
dos cursos, vida académica, vida em Coimbra e no DEC, etc … 

Contínuo 
10:30–13:00 

14:30–17:30 

Almoço  Almoço Convívio na Cantina do Polo II (custo não incluído: 2,40 euros por pessoa) 90 m 13:00–14:30 

Entrega de Prémios Entrega dos prémios aos participantes afortunados 10 m 17:30 

 
Nota- todas as atividades têm início e fim na entrada principal do DEC, à hora marcada. Escolhe as atividades e faz o teu programa. 

 


