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S/Cor

empresas Numa aproximação
as
para
Universidade
da
Inovação

ao meio empresarial a Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto põe os seus alunos de mestrado a trabalhar em projectos
onde a criatividade o empreendedorismo e o trabalho em equipa beneficiam
directamente empresas como a PT Inovação e a Inova
PATRÍCIA CALÉ CASA DOS BITS

Um médico der

matologista re
gista imagens de um sinal do pacien

te enquanto uma aplicação informá
tica faz a sua análise atribuindo lhe

um determinado grau de gravidade
cancerígeno ou não com base no
tamanho cor diâmetro regularida
dee histórico paciente O software
permite verificar a evolução de um
dado sinal ao longo do tempo e reali
zar comparações entre sinais com as
mesmas características

Estas são algumas possibilidades
de ajuda ao diagnóstico médico pro
postas pelo CancerAnalysis System
uma das 12 soluções desenvolvidas
este ano pelos alunos do Mestrado
Integrado em Engenharia Informá
ticae Computação MEIO da Facul
dade de Engenharia da Universida
de do Porto FEUP em parceria
com um conjunto de empresas
As soluções são criadas no âmbi
to da disciplina de Laboratório de
Gestão de Projectos LGP e o ob

tem

jectivo é desenvolver um produto à
medida de determinada empresa
cliente

Estes clientes identificam áreas

onde supostamente precisam de in

envolvente Habitualmente recebe

a problemas concretos do dia a dia

mos entre 14 a 18 propostas de em

de uma equipa real da PT I novação
explica Carla Santos analista de Sis
temas no Departamento de Siste
mas de Suporte ao Negócio

vestir e lançam esse desafio aos estu

presas para os 10 ou 12 projectos que

dantes que dispõem de um semes
tre paradesenvolver as aplicações in

decorrem no âmbito da unidade cur

formáticas

ricular sublinhaRuiVidal director
do Departamento em Engenharia
Informática da FEUP

Soluções à medida
As empresas são actualmente
cúmplices essenciais nas metas es
tabelecidas para o LGP Embora com
outra designação a disciplina existe
desde o início do curso de Engenha
ria Informática e Computação ten
do funcionado pela primeira vez no
Io semestre de 1998 1999 A princí
pio e até 2003 2004 teve projectos
gerados na sua maioria interna
mente na FEUP Só a partir dessa al
tura é que se orientou definitivamen
te para projectos exteriores à univer
sidade propostos pelas empresas
Estas têm aderido

bastante

bem logo desde as primeiras edições
da unidade curricular tendo o seu in

teresse crescido ao longo destes anos
atendendo à popularidade que foi ga
nhando junto de todos os interve
nientes estudantes empresas e meio

Como acontece com a PT Inova

ção a maioria das soluções desen

A PT Inovação é uma das empre

volvidas no âmbito do LGP não são

sas que acompanha a iniciativa qua

colocadas no mercado Em média

se desde o seu início A associação

em cada edição são utilizados dois
a três dos produtos pelas empresas
clientes como ponto de partida para
desenvolverem soluções internas
A Inova também se enquadra
neste grupo Segundo João Correia
o Cancer Analysis System integra
se num projecto de I D mais am
plo a decorrer na empresa denomi
nado SkinMonitor e permitiu estu
dar um conjunto de funcionalida
des Algumas vão integrar o produ

com a FEUP surgiu há cinco anos
atrás e desde essaaltura a participa
ção tem sido constante
Com várias aplicações de Busi
ness Intelligence BI instaladas em
diversos clientes espalhados pelo
mundo que recolhem processam
e integram os dados operacionais a
PT Inovação propôs este ano o des
envolvimento de uma aplicação de
monitorização nesta área A pro
posta teve como ret posta o BitMa

to final resultante do projecto Na

nager 2 0
O produto acaba por ser uma re

nossa opinião é importante que os
alunos saibam que o trabalho que

formulação de uma aplicação feita
dentro de portas com adição de
novas funcionalidades que vêem

estão a desenvolver é um trabalho

cobrir algumas lacunas existentes
na versão anterior dando resposta

parte integrante de uma solução
mais ampla

real que será útil para os seus clien
tes como solução final ou como

Mas a chegada efectiva das apli

cações ao mercado é uma hipótese
que não se põe de lado pelo menos
para a Tecla Colorida Na primeira
vez que se associou ao LGP a empre
sa apresentou uma proposta de pro

jecto que visava a criação de um
software para a Internet que per
mitisse fazer desenhos e diagramas
colaborativamente em tempo real
Paulo Pereiraexplica que a expe
riência teve um duplo objectivo por
um lado aproveitar o LGP para ex
perimentar ideias novas e tecnolo

gias recentes o que nem sempre é
possível fazer nodia a dia poroutro
criar um produto que pudesse ser
aplicado o mais rapidamente possí
vel ao escolinhas pt uma solução
própriajá existente
Os resultados obtidos foram tão

satisfatórios que a empresa quer con
tinuar a colaborar com a equipa de
alunos para aevolução do projecto e
disponibilização ao público ainda
este ano garante Paulo Pereira
O que é que o LGP

Omodeloimplementadopeladisci
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pacidade de empreender salienta

tensivo mas com excelentes fru

RaulVidal

tação da FEUPéelogiado portodos
não existindo dúvidas quanto às

Éumadisciplinaemblemática

tos porque lhes permite ambien
tar se ao mundo empresarial e ver

O Laboratório tem umacompo
nente teórica baseada em aulas de
exposição e discussão que reto
mam alguns temas abordados nou
tras unidades curriculares Já a

componente prática é dedicada à
realização de projectos concretos
em que os alunos se organizam em
equipas de cerca de oito a 10 ele
mentos Cada uma das equipas fica
responsável por todas as fases do ci
clo de vida de uma solução de
software desde o levantamento

melhor

Temática:

plina do Mestrado Integrado em
Engenharia Informática e Compu

suasmais valias

direc

Periodicidade: Diário

de requisitos até ao marketing dos
produtos
Os objectivos passam principal
mente por desenvolver nos estu
dantes competências na gestão de
projectos de software e trabalho

Educação

S/Cor

muito falada entre os alunos des

como tudo se desenrola

Complementaridade

pertando lhes curiosidade e mes
mo alguma ansiedade refere Raul
Vidal já que todo o conhecimento
e experiência adquiridos ao longo
do curso são colocados à prova
Constitui porisso
tordo Departamento em Engenha
ria Informática da FEUP um mar
co importante naformação profis
sional que se adquire no curso
Mais do que as capacidades téc
nicas que já são trabalhadas nou
tras disciplinas o LGP permite ex
plorar e despertar outras compe
tências de trabalho em equipa e ges
tão de projectos apelando sempre
à criatividade e ao empreendedo
rismo aponta Carla Santos

A opinião é partilhada por João
Correia que aponta igualmente o

educativa

Ao conjunto de exigências fei
tas aos alunos Paulo Pereira

contacto como mundo real das em

presas comoum dosbenefíciosdes
te tipo de iniciativas curriculares
O LGP funciona como um li

ving lab onde os estudantes inter
agem com empresas clientes apli
cam edesenvolvem as suas compe
tências num ambiente quase real

desenvolvendo competências ful
crais de trabalho em equipa em
preendedorismo comunicação e
relacionamento com clientes re
mata RaulVidal

Mas o laboratório também pode
serumaoportunidade para os seus
alunos conhecerem potenciais em
pregadores Em muitas situações
os estudantes acabam por realizar

Diversos colaboradores da Tecla
segundo
Colorida são ex alunos da FEUP

e conhecem bem a disciplina de

Laboratório e Gestão de Projecto
LGP e o seu interesse o que levou
a empresa a participar na edição
2010 da iniciativa com uma proposta
Com o LGP temos a oportunidade

de testar ideias e tecnologias num
produto real com prazos muito
curtos bem como trabalhar com

alunos que estarão em breve no
mercado

refere Paulo Pereira

Para o engenheiro informático parte
dos bons resultados da experiência
estão na simplicidade da parceria

o

grupo de alunos Em troca temos
esse grupo de alunos organizados
como uma empresa fictícia a
concretizar essa ideia para nós
clientes de LGP A partir daqui tudo

recai na relação cliente alunos que
poderá ser tão próxima e frequente
quanto ambas as partes quiserem
No nosso caso fomos comunicando

ao longo de todo o processo
e reunindo frequentemente para ir
definindo partes do produto a par
com os alunos colocando os à
vontade para darem as suas ideias

e sugestões
balanço não podia ser
Foi a primeira vez que participámos

em equipa habilitando os a resol

acrescenta também a necessida

a sua dissertação de fim de curso na

ver adiversidade deproblemas que

de de fazer escolhas gerir tempo
e pessoas e relacionar se com um
cliente de forma auto suficiente
considera É um treino muito in

empresa cliente do seu projecto e

É nos apenas pedida uma ideia

uma grande percentagem acaba
porgarantiroseuprimeiroempre

mais ou menos definida de um
projecto concreto cuja dimensão

e tendo o resultado sido bastante

go nestas mesmas empresas

e complexidade se adaptem a um

de participar novamente no futuro

tipicamente surgem em projectos

deste tipo numa organização real e
estimulando em simultâneo a ca

positivo ficámos com muita vontade
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S/Cor

Plantar

para depois
colher ideias
Esta é a quarta vez que o Grupo
Inova

se envolve nesta

de Projecto é uma oportunidade
de estudar soluções ou

iniciativa tendo se estreado no
ano lectivo 2006 2007

alternativas para algumas

Na altura já existia um
protocolo de cooperação entre a
empresa e a FEUP no âmbito de
projectos de I DT e fomos
convidados a apresentar uma
proposta de trabalho para LGP
que aceitamos e que correu
muito bem refere João Correia

protótipos manter contacto
com novas metodologias e
tecnologias apresentadas nos

necessidades desenvolver

meios académicos e um meio
de iniciar o recrutamento

João Correia considera por isso
que os parceiros empresariais
desta iniciativa devem

O director da unidade de

proporcionar uma experiência

Research and Technological
Development da lnova vê

de trabalho real

a unidade curricular como

trabalhando aspectos

sobre o projecto a realizar
participando em reuniões de
levantamento de requisitos
e acompanhamento
participando nas apresentações

tecnológicos e organizacionais

e nas avaliações intermédias

um conceito diferente em que
os alunos se organizam em
equipas empresariais

fornecendo

toda a informação necessária

e fomentando o

e finais

empreendedorismo Já para

soluções bem desenvolvidas

as empresas parceiras

testadas e documentadas para
as necessidades apresentadas

o Laboratório de Gestão

Em troca recebem

Agarrar
os melhores
cérebros
Além da Universidade do Porto

a PT Inovação como uma

a PT Inovação tem acordos com
outras instituições de ensino

empresa aliciante para
trabalhar e contactar
possíveis futuros elementos
que possam integrar a equipa

superior Universidade do
Minho Universidade de
Coimbra e Universidade de

acrescentar valor à equipa

Aveiro são alguns dos parceiros
da empresa numa estratégia
onde o objectivo é sobretudo

Adicionalmente temos
aproveitado esta oportunidade
para desenvolver projectos

acompanhar e colaborar na

que endereçam objectivos

Investigação e Desenvolvimento
que se faz nas Universidades

de melhoria contínua no âmbito

potenciando a chegada deste

próprias equipas
A associação com a FEUP

conhecimento à organização

dos trabalhos das nossas

refere Carla Santos

surgiu há cinco anos atrás

Da participação com a FEUP

precisamente por contactos

na unidade curricular de LGP

com ex alunos Desde essa

a analista de Sistemas no

Suporte ao Negócio da PT

altura a participação da PT
Inovação num ou mais projectos
da disciplina de LGP tem

Departamento Sistemas de

Inovação destaca a

acontecido todos os anos

oportunidade de dar a

sendo provável que se continue

conhecer aos alunos do MlElC

a verificar

