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CHAMADA PARA PARTICIPANTES NO PROGRAMA ESTÁGIO VIRTUAL

Os estágios “Virtual Internship” são organizados na plataforma online para transferir a pesquisa e a
inovação através de projetos de treino combinados com um Projeto de Competição Virtual.
Os estágios serão lançados e implementados através da plataforma. Estudantes das universidades
parceiras serão desafiados a partilharem ideias e a participarem em “brainstorms” de forma a
implementarem o projeto Virtual e a resolverem desafios das empresas.
Os Grupos serão desafiados a apresentarem as suas ideias com um pequeno plano de negócio e
uma apresentação PPT que ficará online para análise e avaliação. Durante o processo estarão em
contacto próximo com as empresas com as quais se registaram (tutoria).

REGISTO ESTUDANTES:
AQUI

REGISTO EMPRESAS:
AQUI

SEGUNDO EVENTO MULTIPLICADOR EM PORTUGAL
A UMINHO organizou o evento em
simultâneo com o iTechStyle Summit 2019
A 2 de Abril a UMINHO organizou um Evento
Multiplicador em Portugal com 31 participantes de
diferentes parceiros vindos de 15 organizações
Portuguesas: Universidades, Ensino Profissional e jovens
profissionais da ITV e PME’s.
Este evento de disseminação ocorreu durante o
primeiro dia do iTechStyle Summit 2019, Matosinhos.
Os jovens participantes tiveram
uma fantástica oportunidade de
ouvir peritos Europeus da ITV
durante três dias, nomeadamente
David Shah, especialista em
tendências, e de 2 parceiros
TEXSTRA sobre a sustentabilidade
na indústria têxtil: AEI TÈXTILS e
UNIWA.

ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
O consórcio distribuiu documentação TEXSTRA na 1ª
conferência CONTEXT em Barcelona, Janeiro 2019.
AEI TÈXTILS, UMINHO,TUIASI e UNIWA estiveram lá.

AEI TÈXTILS, UMINHO, TUIASI e UNIWA
participaram no iTechStyle Summit 2019 onde
também distribuiram documentação do TEXSTRA.
A UMINHO organizou aí o evento multiplicador.
TUIASI distribuiu documentação do projecto TEXSTRA
na conferência #TEXTILEScircle2019 e fez uma
apresentação do programa Estágio Virtual com muito
interesse.

Sabe mais sobre
www.texstra.eu

em :
info@texstra.eu

@TexstraProject

TEXSTRA é um project cofinanciado pela União Europeia ao abrigo do programa ERASMUS+
através do acordo n.2017-1-RO01-KA203-037289.
“O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso do seu conteúdo, e reflete apenas as opiniões dos
autores, não podendo a Comissão ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nelas contidas”

