Laboratório ____iStartLab________
Atividades previstas para o ano 2021
Lista de Atividades Previstas para 2021
iStartLab Meetups – encontros sobre inovação aberto a todos
os alunos (quinzenalmente às quarta-feiras das 18:00 às 19:00,
durante os períodos letivos)
iStartLab HowToStart – série de vídeos sobre tecnologias que
podem ser usadas pelos alunos nos seus projetos de inovação
Oceans of Energy Data – curso de uma semana para alunos
InnoEnergy reunindo a ciência de dados com o desenho de
proposta de valor (setembro 2021)
Tech4Law – curso de uma semana para alunos da Católica Law
School sobre tecnologias digitais e como podem ser usadas em
modelos de negócio (setembro 2021)
VP Design – curso de uma semana para alunos internacionais
no âmbito do programa Athens sobre desenho de propostas de
valor (novembro 2021)
Lab2Market – workshop de desenho de proposta de valor e
acompanhamento das equipas na validação do modelo de
negócio desenvolvido na parceria com a i-Deals/Everis (março a
dezembro de 2021)
TecInnov Challenges – acompanhamento das equipas no
desenvolvimento da prova de conceito da solução que propõem
para responder a desafios propostos por empresas (ainda sem
calendarização)
iStartLab MakerClasses – série de sessões interativas de 3
horas dedicadas à forma de usar cada um dos equipamentos do
iStartLab aberto a todos os alunos (durante os períodos letivos)
iStartLab Co-Creation Sessions – sessões de 3 horas em que os
participantes trabalham em equipa num desafio de inovação
numa de três metodologias diferentes: desenho de proposta de
valor, jornada do cliente ou ideação (durante os períodos
letivos).

Data: janeiro de 2021

Observações

Lista de Atividades Previstas para 2021 - Listar as atividades a iniciar/realizar em 2021
Observações (campo de preenchimento opcional) – incluir observações que possam ser
entendidas pertinentes (exemplos: atividade que decorre todo o ano, atividade prevista para o
período de 1 semana ou outras informações);

Data: janeiro de 2021

