10º EGTI
Gestão 2.0
O sucesso nas Tecnologias de Informação
Partindo para a sua 10ª edição, o Encontro de Gestão e Tecnologias de Informação (E.G.T.I.) tem-se vindo
a afirmar, com o tempo, como um evento de destaque nas áreas da Gestão e de Tecnologias de
Informação (TI). O seu crescente sucesso tem contribuído para a sua grande divulgação junto do públicoalvo para o qual a iniciativa é dirigida, nomeadamente os gestores empresariais, profissionais de
informática, estudantes e todas as entidades às quais a temática desperte interesse.

Público Alvo
O nosso interesse é procurar despertar a atenção de gestores de empresas, profissionais da informática,
estudantes e/ou recém-licenciados e, tratando-se de um encontro de carácter geral, a todo um conjunto
de pessoas a quem possam interessar os temas em debate.
O objectivo deste encontro, é tornar possível o debate de experiências relevantes na utilização das
Tecnologias de Informação (TI) e, por outro lado, dar a conhecer todos os últimos desenvolvimentos
nessa área com especial enfoque na área da gestão. Obtém-se assim, um equilíbrio entre a vertente
prática e real dos Sistemas de Informação nas empresas, e o conjunto de novas tecnologias que poderão,
num futuro próximo, vir a ser utilizadas nas mesmas.

Tema
No presente ano, o E.G.T.I. irá estar subordinado ao tema “Gestão 2.0 : O sucesso nas Tecnologias de
Informação”, a abordar nos moldes tradicionais do evento através dos painéis informativos que
decorrerão durante quase toda a sua duração. Estes serão complementados por um debate a realizar no
final, dando oportunidade ao esclarecimento de quaisquer dúvidas ou exposição de opiniões, sugestões
ou experiências de especial relevância para a temática em causa.

Data e Local
O 10º E.G.T.I. decorrerá no dia 19 de Abril de 2006 no Auditório da Unidade Pedagógica Central da
FCTUC (Pólo II) e é organizado pelo Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da mesma instituição. Para mais informações: http://egti.dei.uc.pt

Breve Historial
No ano lectivo de 1996/1997, no âmbito das cadeiras de Processos de Gestão (1º semestre) e Gestão de
Empresas (2º semestre), do 4º ano da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade de
Coimbra, e actualmente também do 3º ano da Licenciatura em Comunicações e Multimédia, surgiu a ideia
de organizar um encontro focado em temas de Gestão e Tecnologias de Informação.
O principal precursor da ideia foi o professor Artur Ferreira da Silva, convidado nesse ano pelo
Departamento de Engenharia Informática para leccionar várias cadeiras da área de Economia, Gestão e
Ciências Sociais. Então, passou-se das ideias à prática e no dia 23 de Abril de 1997, no Auditório da
Reitoria da Universidade de Coimbra teve lugar o 1º Encontro de Gestão e Tecnologias de Informação,
mais tarde vulgarizado por EGTI.
Desde então, foram realizados outros EGTI, respectivamente Março de 1998, Março de 1999, Abril de
2000, Março de 2001, Março de 2002, Abril de 2003, Março de 2004 e Abril de 2005. Neles estiveram
presentes empresas e entidades, como a Portugal Telecom, Caixa Geral de Depósitos, SIBS, UNISYS,
Banco de Portugal, Teixeira Duarte, BRISA, CIMPOR, Grupo Amorim, Instituto Pedro Nunes, Accenture,
Microsoft, IBM, Compaq/HP, Critical Software, Ydream entre muitas outras. Estes encontros foram
divulgados e noticiados por jornais locais e da região da Beira, revistas, publicidade estática e televisão.
Segue-se este ano com o 10º EGTI, na expectativa de perpetuar este tão prezado evento.

Edições Anteriores
Ao longo destes anos, muitos foram os temas abordados e que têm destacada importância para
empresas e todos aqueles que se interessam pelos sectores da gestão e das novas tecnologias. Seguemse alguns dos temas que acompanharam a realização destes encontros:
[ 9º EGTI ]
- Social Computing: Gestão no limiar da mudança
- Computação Ubíqua e Domótica
- E-Learning Vs. E-Teaching
[ 8º EGTI ]
- O Papel das TI na Retoma Económica
- Gestão de Recursos
- Cidadania Digital
- E-government
[ 7º EGTI ]
- Software Livre
- Gestão de Competências
[ 6º EGTI ]
- Horizonte digital (MMS, Dinheiro digital, Sistemas de autenticação, Instant Messaging)
- Debate: Competitividade Futura de Portugal e as Novas Tecnologias
[ 5º EGTI ]
- Economia Digital
[ 4º EGTI ]
- Desafios Empresariais
[ 3º EGTI ]
- ERPs - Sistemas Integrados de Gestão
- Internet: Novas tendências
[ 2º EGTI ]
- Rumos da Gestão da Informação
[ 1º EGTI ]
- As Tecnologias de Informação nas Empresas: Casos de Sucesso
- O Papel das T.I. na Mudança da Sociedade

