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Um novo rumo
para o DEGEIT

Fomos falar com Carlos Costa, diretor do
Departamento de Economia, Gestão,
Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT)
da Universidade de Aveiro (UA), acerca da
dinâmica que está a ser criada naquele que é
o maior departamento desta Universidade.
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