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DETI

O Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática (DETI) foi funda-
do em 1974, com o nome de Departamento de Eletrónica e Telecomunicações, 
tendo sido um dos primeiros departamentos a iniciar atividade após a criação da 
Universidade de Aveiro em 1973. Em 2006, foi alterada a sua designação por 
forma a espelhar a atividade existente no Departamento na área da Informática.

A Licenciatura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, curso com reco-
nhecido prestígio, tem presentemente um numerus clausus de 80 alunos, foi a 
primeira licenciatura a ser oferecida pelo DETI. Mais tarde, a oferta ao nível da 
formação inicial em engenharia foi ampliada com a criação da Licenciatura em 
Engenharia de Computadores e Telemática, que tem presentemente um numerus 
clausus de 80 alunos.

As evoluções constantes nas áreas de intervenção do DETI, bem como mudanças 
estratégicas na política de ensino, levaram a ajustes e reestruturações periódicas 
dos planos das licenciaturas. A mais recente visou a adaptação dos cursos ao 
modelo de Bolonha. Neste âmbito foram criados: o Mestrado Integrado em Enge-
nharia Eletrónica e Telecomunicações e o Mestrado Integrado em Engenharia de 
Computadores e Telemática.

No ano letivo 2014/2015, funcionou a primeira edição da Licenciatura em Enge-
nharia Informática, com um numerus clausus de 50 alunos. Posteriormente, no ano 
letivo 2016/2017, funcionou a primeira edição do Mestrado em Engenharia Infor-
mática.

No que respeita aos recursos humanos, o DETI tem 76 docentes, todos estes douto-
rados, e 14 funcionários técnicos e administrativos. Está instalado num edifício 
com cerca de 5.000m2, destinado essencialmente a atividades pedagógicas mas 
onde decorrem igualmente trabalhos de investigação e desenvolvimento.
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Inova Ria

A Inova-Ria, associação de empresas para uma rede de inovação em Aveiro, 
nasceu em 2003, mas as pessoas e as organizações que contribuíram direta ou 
indiretamente para a sua criação estão relacionadas com a história das telecomu-
nicações em Portugal desde os anos 50.

O “cluster das telecomunicações de Aveiro” ou, simplesmente, “cluster de Aveiro” 
tem vindo a ser construído e na primeira década dos anos 2000 e confirmou a 
existência de um ecossistema empresarial neste setor, caracterizado pela tecnolo-
gia intensiva, inovação e investigação, como comprovam diversos resultados 
alcançados por pequenas e grandes empresas.

Foram as empresas que criaram a Associação Inova-Ria numa estratégia articu-
lada para a região se tornar uma referência na área das Tecnologias de Informa-
ção, Comunicação e Eletrónica (TICE), assumindo um papel de ‘pivot’ para a lide-
rar em rede e não isoladamente.

Em dez anos de existência, a Inova-Ria evoluiu, desempenhando um papel ativo 
na dinamização e criação de valor no setor, designadamente através da investiga-
ção, do desenvolvimento de tecnologias, do conhecimento e formação de pessoas, 
de experiências internacionais e, sobretudo, da criação de empresas tecnológicas. 
Tudo isto em rede, promovendo estratégias colaborativas que aportem valor a 
todas as empresas e fomentem a criatividade e a competitividade.
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AETTUA

A Associação de Eletrónica, Telecomunicações e Telemática da Universidade de 
Aveiro (AETTUA) é uma associação juvenil, sem fins lucrativos, que visa promo-
ver as mais variadas atividades para os seus associados: todos os alunos, profes-
sores e funcionários do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informá-
tica da Universidade de Aveiro (DETI-UA).

Desde a sua génese, em 2003, tem vindo a intervir fortemente na vida de todos os 
seus associados, providenciando-lhes a oportunidade de evoluírem, quer a nível 
pessoal, quer a nível profissional. Para tal, esta associação organiza regularmente 
diferentes workshops e palestras que incidem, não só sobre temas relativos à área 
técnica do DETI, como também em temas de âmbito geral — por exemplo, soft 
skills.

Em 2018, realizou, pela primeira vez, o DETI4devs - um evento que visa aproximar 
o tecido empresarial dos estudantes do departamento.
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Núcleo de Estudantes de Engenharia de 
Computadores e Telemática - AAUAv

O Núcleo de Estudantes de Engenharia de Computadores e Telemática (NEECT) 
foi criado em outubro de 2006 e está sediado no Departamento de Eletrónica, 
Telecomunicações e Informática. Sendo uma extensão da Associação Académica 
da Universidade da Aveiro, o principal objetivo do NEECT, assim como de qual-
quer núcleo desta instituição, é representar os membros do respetivo curso.

Contudo, o NEECT-AAUAv está longe de ser uma organização meramente repre-
sentativa. Na sua contribuição consta, também, uma vertente pedagógica, que tem 
como objetivo maximizar os conhecimentos dos alunos do curso, complementando 
a sua formação com atividades extracurriculares. No âmbito de proporcionar uma 
melhor experiência de vida universitária, tem desempenhado, também, a promo-
ção do convívio e a interação social entre o curso, não só intra-matrícula, como 
entre as várias matrículas e gerações, o que acaba por dar suporte à vertente 
pedagógica através do intercâmbio de experiências e conhecimentos.

Em 2014 e 2016, organizou o Encontro Nacional de Estudantes de Informática 
(ENEI), sendo este um dos maiores encontros de Informática do país e contando 
com uma enorme diversidade de estudantes, vindos de diversas universida-
des/institutos politécnicos de Portugal.
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Núcleo de Estudantes de Engenharia 
Eletrónica e de Telecomunicações - AAUAv

Fundado a 15 de dezembro de 2011, com o objetivo de representar, apoiar e defen-
der os interesses de todos os estudantes do Mestrado Integrado, o Núcleo de Estu-
dantes de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações da Associação Académica 
da Universidade de Aveiro (NEEET-AAUAv) atingiu um patamar de excelência, 
após um crescimento sustentado no excelente trabalho desenvolvido pelos dife-
rentes elementos que o representaram.

Através de uma presença e postura preponderantes no Departamento de Eletróni-
ca, Telecomunicações e Informática (DETI), fulcral nas decisões de maior relevo 
no futuro dos estudantes e do departamento, assim como o seu reconhecimento 
por toda a academia, o NEEET orgulha-se de um historial de nomeações de exce-
lência: “Núcleo Revelação” e “Dirigente Revelação” em 2012 e “Melhor Dirigente” 
em 2015.

É fundamental o apoio do núcleo aos estudantes, tanto a nível académico, como ao 
nível profissional. Cabe ao NEEET acompanhar todo o percurso dos estudantes, 
desde a integração na Academia à idealização e concretização de um futuro pro-
missor e bem-sucedido. Para tal, é essencial um acompanhamento constante no 
percurso académico, com o objetivo de colmatar as falhas do curso, acompanhan-
do o processo pedagógico e as metodologias de ensino e disponibilizando recursos 
e formações complementares, assim como acompanhar na integração no mercado 
de trabalho, proporcionando, durante o percurso dos estudantes, diversos momen-
tos de interação e formação com as empresas.
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Núcleo de Estudantes de Informática - AAUAv

O Núcleo de Estudantes de Informática da Associação Académica da Universida-
de de Aveiro (NEI-AAUAv), criado a 24 de janeiro de 2013, surgiu com o intuito de 
ajudar, incentivar e apoiar em diversas áreas os alunos do curso de Engenharia 
Informática, que havia sido recentemente criado.

Desde então, têm sido inúmeras as atividades proporcionadas por este, envolvendo 
não só os alunos do respetivo curso, mas também toda a comunidade académica, 
contribuindo, desta forma, para uma melhor formação e desenvolvimento pessoal 
dos seus estudantes. 

Em 2014, colaborou na organização do Encontro Nacional de Estudantes de Infor-
mática (ENEI), que contou com cerca de 500 participantes e oradores nacionais e 
internacionais de relevo na área da informática.

Em 2019, realizou, em conjunto com o IEEE UA Student Branch, o Think Twice - 
evento que consiste numa competição de programação de 24 horas, na qual os 
participantes tiveram de resolver vários desafios, tendo sido alguns deles propos-
tos por empresas e professores. Além disto, foi realizada uma feira de empresas 
com o objetivo de aproximar os estudantes das empresas das várias áreas da tec-
nologia.
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O Evento

O DETIHub é fruto da vontade constante do Departamento de Eletrónica, Teleco-
municações e Informática da Universidade de Aveiro fornecer uma melhor e mais 
variada oferta formativa aos seus alunos, providenciando um contacto direto 
entre os estudantes e o tecido empresarial nacional. 

Desta forma, organizar-se-á este evento, com a duração de dois dias - 7 e 8 de 
maio -, cujo foco principal se centra numa Feira de Engenharia, onde se pretende 
que os estudantes tomem contacto com a realidade empresarial e com os aspectos 
de engenharia vigentes na mesma.

Este evento pretende, também, fomentar a ligação entre a realidade empresarial e 
a investigação científica realizada ao nível do DETI e das Unidades de Investiga-
ção que estão alinhadas com o mesmo.

Desta forma, as empresas patrocinadoras do evento estarão a apresentar os seus 
processos de engenharia no mesmo local onde os docentes do departamento apre-
sentarão os seus grupos de investigação. Isto permitirá um maior contacto entre 
grupos de investigação e o tecido empresarial, pelo que ajudará positivamente na 
partilha de conhecimento e de propostas de bolsas e teses.

De forma a permitir uma melhor formação dos estudantes do DETI, o DETIHub 
contará com vários workshops, seminários e roundtables, bem como momentos de 
networking e convívio entre os participantes, docentes e representantes do tecido 
empresarial da região.

Tendo em conta que existe um elevado número de estudantes a finalizar os seus 
ciclos de estudo, durante a tarde do segundo dia do evento, existirá um momento 
de recrutamento, em que os participantes serão convidados a apresentarem um 
pitch sobre si mesmos aos representantes de cada entidade patrocinadora do 
evento, promovendo os interesses, quer das empresas nacionais, quer dos estudan-
tes.

O Evento

HubDETI

10/19HubDETI



O Evento

O Evento

Sintetizando, o evento será dividido em 2 momentos. O primeiro momento, no dia 
7 de maio, tem como objetivo que o tecido empresarial  e que os grupos de investi-
gação da Universidade de Aveiro apresentem os seus projetos, bem como os seus 
processos de engenharia e de investigação, pelo que aconselha fortemente que os 
patrocinadores do evento tragam engenheiros capazes de explicar os seus proje-
tos, evitando, assim, trazer os elementos responsáveis pelo recrutamento. O 
segundo momento, no dia 8 de maio, foca-se no recrutamento de estudantes que 
estão a finalizar os seus ciclos de estudo, pelo que este é o dia aconselhado para 
que as empresas tragam os seus elementos de recursos humanos.

Desta forma, consideramos que o primeiro dia do evento permitirá aos patrocina-
dores presentes na feira de engenharia ter uma maior adesão da parte dos estu-
dantes no seu processo de recrutamento, durante o segundo dia.

Seguidamente, será apresentada uma versão inicial do horário do evento, sendo 
que esta versão poderá vir a alterar-se.
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O Evento

Pacotes de Parceria
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A participação numa palestra, workshop ou round table está limitada aos 
temas decididos pela organização e terá um número limitado de oradores, 
pelo que a escolha de oradores  será feita tendo em conta a ordem de confir-
mação da presença no evento.  

*A acordar com a organização 

BRONZE GOLDSILVER

250€ 550€ 850€

Publicidade online
(redes sociais e website do evento)

(7 de maio) (7 e 8 de maio) 

Merchadising próprio* no 
Kit de Participante

Divulgação de ofertas de emprego 

Participação na Feira de 
Engenharia do evento

Acesso ao momento de 
networking do evento

Acesso aos currículos dos 
participantes que os 
fornecerem para o efeito

Possibilidade de participar numa 
palestra, workshop ou round table

Logótipo nas credenciais do
evento

Participação na sessão de 
recrutamento, feira de empresas e
pitches

Publicidade física (cartazes,
pan�etos) 
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A Equipa

João Carvalho João Rodrigues Filipe ValeRafael Direito

RELAÇÕES EXTERNAS

Hugo Almeida João Branquinho Raquel Ramos Vasco Ramos João Vasconcelos

Tiago Amaral Hugo Leal Pedro Martins

Pedro FerreiraJoão Perpétua Rafael Direito

FINANÇAS
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A Equipa

Alexandre Lopes Bárbara Jael Juliana Assis

João Eduardo Hugo Almeida Diogo Silva Lucas Sousa Renan Ferreira

IMAGEM, COMUNICAÇÃO
E MARKETING

Pedro Escaleira Vasco Ramos Pedro Ferreira

PLATAFORMAS

Hugo Almeida Tiago Melo Rodrigo
Rosmaninho

Rafael Simões
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A Equipa

PROGRAMA

João Branquinho Daniel Nunes Raquel Ramos

João Branquinho Gonçalo PintoJoão Perpétua

LOGÍSTICA

Margarida Martins Filipa Antunes Pedro Valente Beatriz Rodrigues Dário Matos Gonçalo Gomes

Eduardo SantosGabriel Saudade Jacinto Luf Márcia Pires Henrique Silva

Manuel Freitas Diogo Costa Tiago MeloTomás Martins Afonso Boto
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