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Primeiro evento múltiplo realizado na Lituânia
TEXSTRA, atividades de disseminação
Terceiro encontro do projeto em KAUNAS
Comunicação das atividades

TEXSTRA REALIZOU O SEU PRIMEIRO EVENTO MÚLTIPLO NA LITUÂNIA
O primeiro evento múltiplo organizado pelos
parceiros TEXSTRA foi na Universidade
Tecnológica de Kaunas, na sua Faculdade de
Engenharia Mecânica e Design, com os seus alunos
de Engenharia de Têxteis e da Moda.
O evento múltiplo foi acolhido pelos professores
envolvidos na implementação do projeto TEXTRA,
Prof. Rimvydas Milašius, Profª Daiva Mikučionienė e
Prof. Associado Audronė Ragaišienė. A audiência do
evento eram alunos da licenciatura em “Engenharia
da Moda”, programa com duas especializações:
“Engenharia de Têxteis” e “Engenharia da Moda e
do Vestuário”. No total foram 9 estudantes do
primeiro ano, 10 do segundo e 11 do terceiro ano,
num total de 30 estudantes.

TEXSTRA DISSEMINAÇÃO
AITAE 2018
Cre.Thi.Dev
e
UNIWA
apresentaram o projeto TEXSTRA
na
Conferência
International
AITAE 2018 Aegean International
Textile and Advanced Engineering
Conference em 5-7 de setembro
de 2018. A conferência realizou-se
em Mytilene, Lesvos, Grécia .

ÚLTIMAS NOVIDADES
Encontro em Kaunas
TEXSTRA teve o seu terceiro encontro
em Kaunas
(LT), organizado pela
Universidade Tecnológica de Kaunas (KTU)
em 17 de outubro de 2018, com muito
sucesso.
A parceria analisou e discutiu os
progressos feitos desde a última reunião
em Terrasa focando em particular na
situação do e-book e na plataforma online
para estágios virtuais.

A
parceria
discutiu
também
as
características principais do livro que a
equipa irá desenvolver nos próximos
meses e o qual irá ser utilisado durante os
cursos de treino de verão que terão lugar
em Guimarães, Portugal, agendados para
meados de julho de 2019.

COMUNICAR AS ATIVIDADES
MCI apresentou o projeto TEXSTRA aos seus
parceiros têxteis da UNIVA (Industrials Union
of Varese district) no seu encontro anual.

TUIASI apresentou o projeto TEXSTRA no
“Textile Technology Show”, com mais de
2.500 visitantes da indústria têxtil, de 13 a 15
de setembro, em Bucareste, Roménia.

Cre.Thi.Dev. apresentou o projeto TEXSTRA
membros do BOOST4shoes.

Saiba mais sobre
www.texstra.eu

info@texstra.eu

aos

em :
@TexstraProject

TEXSTRA é um projeto cofinanciado pela União Europeia ao abrigo do programa ERASMUS+,
através do Acordo n.2017-1-RO01-KA203-037289.
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