
2/16/2017 Departamento de Informática estabelece parceria com Quidgest para investigação em cibersegurança @ UBI

http://www.ubi.pt/Noticia/5893 1/2

 InícioInício (/) (/)  NotíciasNotícias (/Noticias) (/Noticias)  Departamento de Informática estabelece parceria com Quidgest para investigação em cibersegurançaDepartamento de Informática estabelece parceria com Quidgest para investigação em cibersegurança

Departamento de Informática estabelece parceria comDepartamento de Informática estabelece parceria com
Quidgest para investigação em cibersegurançaQuidgest para investigação em cibersegurança
  2017-01-10     2017-01-10          UBI    UBI        Faculdade de Engenharia Faculdade de Engenharia

As duas entidades vão colaborar no âmbito na área da segurança de sistemas e redes.As duas entidades vão colaborar no âmbito na área da segurança de sistemas e redes.

O Departamento de Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior (FE-UBI) estabeleceu com a empresaO Departamento de Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior (FE-UBI) estabeleceu com a empresa
Quidgest um protocolo na área da segurança de sistemas e redes. Esta parceria decorre do trabalho que tem sido desenvolvido na UBI emQuidgest um protocolo na área da segurança de sistemas e redes. Esta parceria decorre do trabalho que tem sido desenvolvido na UBI em
projetos com a orientação do docente Pedro Inácio.projetos com a orientação do docente Pedro Inácio.
  
A celebração o៘�cial do protocolo teve lugar no ៘�nal de dezembro de 2016, tendo ៘�cado estabelecida a incorporação de funcionalidades noA celebração o៘�cial do protocolo teve lugar no ៘�nal de dezembro de 2016, tendo ៘�cado estabelecida a incorporação de funcionalidades no
gerador de aplicações Genio, o recrutamento de futuros engenheiros de sistemas, bem como o desenvolvimento de parcerias quegerador de aplicações Genio, o recrutamento de futuros engenheiros de sistemas, bem como o desenvolvimento de parcerias que
aproveitem fundos europeus.aproveitem fundos europeus.
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Workshop “Preparação de candidaturas Ação Chave 2 Erasmus+”Workshop “Preparação de candidaturas Ação Chave 2 Erasmus+” (/Evento/7099) (/Evento/7099)

Sessão de Nutrição no FutebolSessão de Nutrição no Futebol (/Evento/7152) (/Evento/7152)

1818 UBI | ALUMNI - 40 anos depois - Encontro de antigos alunos da UBI - 2017UBI | ALUMNI - 40 anos depois - Encontro de antigos alunos da UBI - 2017 (/Evento/7102) (/Evento/7102)

Exposição UBI | Alumni “Onde estás? Onde estiveste? Quem somos? Quem fomos?”Exposição UBI | Alumni “Onde estás? Onde estiveste? Quem somos? Quem fomos?” (/Evento/7156) (/Evento/7156)

2020 Conferência “Os Desa៘�os da União Europeia”Conferência “Os Desa៘�os da União Europeia” (/Evento/7136) (/Evento/7136)
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