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Somos mais 175 !!!!
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MiEEC 16/21
Na Faculdade não há
“Stores”

Quem sou eu ?
Professora Maria Helena Fino

Coordenadora do MIEEC
Missão:
Resolver problemas de índole pedagógica
+ .....
+ ......
+ DAR-VOS AS BOAS VINDAS !!!

MiEEC 16/21
Parabéns !!!!
-Chegaram ao Mestrado Integrado em Engenharia
Electrotécnica e de Computadores.
- Escolheram um mestrado que:
- É Super Desaﬁante.
- Vos vai abrir inúmeras ofertas de emprego.
- Vos vai dar oportunidade de contribuir para o
desenvolvimento tecnológico da sociedade.

MiEEC 16/21
• ObjecOvos
FORMAR PROFISSIONAIS com valências na Análise, Especiﬁcação,
Projeto e uVlização de produtos e serviços relacionados com todos
os domínios da Engenharia Eletrotécnica.

• Estrutura

Bloco Comum
3 Anos

Bloco de Especialização
2 Anos

MIEEC

•
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Análise Matemática IV B
Electrónica I
Probabilidades e Estatística C
Sist. de Telecomunicações
Teoria de Sinais

•
•
•
•
•

Controlo por Computador
Conv. Electromec. de Energia
Instrum. e medidas Eléctricas
Modelação de Dados em Eng.
Propagação e Radiação

Semestre 4

Algoritmos e Estruturas de Dados
Análise Matemática II B
Física I
Sistemas Lógicos II
Teoria de Circuitos Eléctricos

Semestre 6

Análise Matemática III B
Cálculo Numérico
Física III
Introdução às Telecomunicações
Microprocessadores
Ciência, Tecnologia e Sociedade
Electrotecnia Teórica
Electrónica II
Física II
Sistemas de Tempo Real
Teoria de Controlo
Programa de Introdução à InvesVgação CienZﬁca/
PráVca Proﬁssional
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•
•
•

Semestre 1
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•
•

Semestre 3

Análise Matemática I
Álgebra Linear e Geometria Analítica
Desenho Assistido por Computador
Programação de Microprocessadores
Sistemas Lógicos I
Competências Transversais para Ciências e
Tecnologia

Semestre 5

•
•
•
•
•
•

Semestre 2

Bloco Comum

MiEEC 16/21
Estrutura de Apoio:
Comissão Pedagógica do MIEEC
- Professores
- Alunos – Cp.mieec@gmail.com
Mentores
- Contatados na primeira semana de aulas
Comissão Cien[ﬁca - teses
Informação em www.dee.fct.unl.pt

MiEEC 16/21
NUNCA SE ESQUEÇAM:

“Parece sempre impossível até estar feito”
(NELSON MANDELA)

MiEECs fresquinhos de Sucesso !!!

MiEECs fresquinhos de Sucesso !!!

Por breves palavras, espero conseguir transmiOr os aspetos que se
revelaram mais importantes para o sucesso do meu primeiro ano
de faculdade no Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica
e de Computadores, que agora é também o vosso curso.
Este curso sempre me foi apresentado como um dos mais
desaﬁantes desta faculdade, não fosse este um dos cursos com
mais saída proﬁssional atualmente.
Mas o mais importante ao longo do percurso académico é
saberem como levar o vosso esforço a “bom porto”, pelo que vos
aconselho a não faltarem às aulas (as teóricas são tão ou mais
importantes do que as restantes aulas), arranjarem um grupo de
trabalho produOvo, mas também a diverOrem-se quando for
tempo disso.
Resumindo, estou certo de que se forem capazes de conciliar o
trabalho com a diversão através de uma boa gestão de tempo,
cada um de vocês vai ser extremamente bem-sucedido nesta nova
etapa na vossa nova “2ª casa”.
Boa sorte para todos!
Saudações Académicas,
Gonçalo Rolo

MiEECs fresquinhos de Sucesso !!!
Ao entrar para a FCT, foi uma grande mudança na minha vida
como para muitos que conseguem entrar no ensino superior.
Deixei a “terrinha” para ir para um local muito maior, estranhei
bastante a mudança, deixar os meus amigos e família para trás ou
vê-los seguirem rumos diferentes do meu nas vidas deles.
Também para aumentar este nível de estranheza o ensino é muito
diferente ao do secundário, mais dimcil, mas também mais
dinâmico.
Os primeiros momentos não foram nada fáceis mesmo, mas com o
tempo uma pessoa habitua-se aos novos ares e conhece pessoas
de todos os anos do curso que se entreajudam.
Sozinho poucas pessoas ou até mesmo ninguém consegue superar
as diﬁculdades que se avizinham, mas com amizades que se
fazem em MIEEC as cadeiras tornam-se mais fáceis e adiciona-lhe
um desejo de concreOzação.
Guilherme Gil

MiEECs fresquinhos de Sucesso !!!
A entrada na faculdade é um choque.
Muitos de vós provavelmente ﬁcaram separados dos vossos
amigos e estão fora da vossa zona de conforto, mas não se
preocupem que em breve novos amigos surgirão e irão precisar
deles para terem sucesso, uma vez que o trabalho em grupo é
constante.
Não se surpreendam se não obOverem logo os resultados
desejados, mas mentalizem-se que têm de começar a trabalhar e
que um semestre passa a correr.
Procurem fazer todas as cadeiras porque deixá-las para fazer no
próximo semestre torna-se cada vez mais dimcil.
Se realmente esOverem no curso certo irão chegar ao ﬁm de cada
dia saOsfeitos com tudo o que aprenderam e se permanecerem
com esse espírito todo o trabalho que terão será muito mais fácil
de se fazer
E por isso vos digo não desistam dos vossos sonhos!
João Meneses
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