
 
 

 

IJUP´11 dura dois dias e vai contar com a apresentação em inglês de 490 artigos 
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Confirmamos que às 11 horas de amanhã, quinta-feira, na Reitoria da Universidade 

do Porto (Praça Gomes Teixeira, aos Clérigos) o reitor da U.Porto, José Marques dos 

Santos, e o vice-reitor para a Investigação, Desenvolvimento e Inovação, Jorge 

Gonçalves, vão estar presentes na sessão de abertura do IV Encontro da Investigação 

Jovem na U.Porto (IJUP´11), iniciativa que vai contar com a apresentação de mais 

de 490 artigos de investigação elaborados pelos estudantes da universidade.  

 

Durante dois dias, 17 e 18 de Fevereiro, quase meio milhar de projectos de áreas tão 

distintas como Biologia, Ciências da Saúde, Literatura, Engenharia ou Comunicação 

serão apresentados por cerca de mil jovens estudantes de licenciatura ou mestrado 

da Universidade do Porto. No total, o IJUP´11 contará com seis sessões de 

apresentações de cerca de trinta áreas distintas (programa completo em anexo). 

 

Uma análise às legendas para surdos dos quatro canais de televisão em Portugal, as 

aplicações que podem ter os smartphones nos veículos eléctricos, formas de 

melhorar o sucesso da reprodução humana assistida ou o combate à resistência do 

cancro do pâncreas face à quimioterapia são apenas alguns dos projectos que os 

estudantes da Universidade do Porto vão apresentar no IJUP.  

 

Na sua quarta edição o IJUP´11 pretende ser uma oportunidade para os jovens 

estudantes de 1º e 2º ciclo da U.Porto apresentarem as suas actividades de 

investigação científica, uma possibilidade habitualmente reservada a docentes e 

investigadores com mais experiência. 

 

Fomentar a participação dos estudantes da U.Porto em congressos internacionais, as 

apresentações são todas em inglês, de índole científica para permitir que os seus 

trabalhos sejam divulgados e incentivar a discussão interdisciplinar entre as 

diferentes vertentes de investigação que são desenvolvidas na U.Porto são outros dos 

objectivos para esta iniciativa. Mais informações em www.ijup.up.pt. 

 

Contamos convosco. 

 
 

Gabinete de Imprensa 

Porto, 16 de Fevereiro de 2011 

 

 
Para mais informações, contactar Raul Santos: 91 630 08 96 
Reitoria da Universidade do Porto | Gabinete de Imprensa | imprensa@reit.up.pt | tlf: 220408176 
A Universidade do Porto comemora 100 anos em 2011. Acompanhe a programação em http://centenario.up.pt  


