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Chegada 
Os alunos e professores 
acompanhantes devem apresentar-
se na recepção do Departamento de 
Engenharia Informática para se 
identificaram, serem guiados e 
levantar as senhas de almoço. 
 
Recepção 
O Professor Doutor Fernando 
Boavida  dará as boas vindas aos 
visitantes, apresentando o 
Departamento de Engenharia 
Informática, as suas licenciaturas e 
o planeamento de actividades do 
dia. 
 
Aula no anfiteatro 
O Professor Doutor Paulo Rupino 
dará uma aula com o formato 
habitual das aulas teóricas das 
licenciaturas. O tema da aula será 
uma introdução à Engenharia de 
Software onde os alunos são 
convidados a intervir. 
 
Palestras para professores 
Serão ministradas, em simultâneo, 
duas palestras  para professores 
com espaço para discussão. O 
Professor Doutor António Dias 
Figueiredo será o orador da palestra 
intitulada  “As TIC na Educação e os 
Desafios Pedagógicos do Século 
XXI” enquanto que o Professor 
Doutor  Mário Zenha Rela será o 
orador da palestra intitulada 
“Estágios profissionalizantes”. 
 
Hello World 
Os professores das disciplinas  de 
programação darão uma aula 
prática introdutória a este tema. 
 
 

Visita à rede 
Actividade opcional de visita guiada 
à infra-estrutura da rede . As 
explicações serão dadas pelos 
responsáveis pela administração da 
rede. 
 
Aula prática 
Actividade opcional que simula uma 
aula com o formato habitual das 
aulas práticas das licenciaturas. A 
aula será sobre Tecnologias da 
Internet onde os alunos poderão 
aprender a criar e publicar uma 
página Web. 
 
Peddy Paper 
Dá aos visitantes a oportunidade de 
percorrer o Departamento de 
Engenharia Informática em 
pequenos grupos. Cada grupo  
realizará um percurso que incluiu: 
exposição de trabalhos dos alunos 
das licenciaturas, o museu, 
associações de estudantes e 
laboratórios do CISUC e de Gestão. 
Ao longo do percurso serão 
colocadas questões e, no final, 
serão atribuídos prémios para as 
melhores respostas. 
 
Concurso de Programação 
Ao longo de vários meses diversas 
equipas de escolas secundárias 
participaram na fase de apuramento 
para a grande final do CIEP 
(Concurso Inter-escolas de 
Programação). Esta final realiza-se, 
uma vez mais, no Departamento de 
Engenharia Informática e os 
visitantes são convidados a 
acompanhar este concurso e 
contactar com os responsáveis caso 
queiram ser incluídos nas próximas 
edições. 
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