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Órgãos Sociais do Núcleo 
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Nº Mecanográfico: 
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catarinascpereira@ua.pt 
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Nº Mecanográfico: 

80572 

Correio eletrónico: 

aoliveira1@ua.pt 

2º º Secretário 

  

Renato Martins 

Nº Mecanográfico: 
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Correio eletrónico: 

renatomartins@ua.pt 
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Coordenação do Núcleo 
     

Coordenador 
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Nº Mecanográfico: 

79440 
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Responsável Financeiro 
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Nº Mecanográfico: 
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martaaluai@ua.pt 

Vogal 

  

Emília Carreira 

Nº Mecanográfico: 
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Correio eletrónico: 

emiliacarreira@ua.pt 

Vogal 
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Vinícius de Paula 

Nº Mecanográfico: 
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Correio eletrónico: 

vgmp@ua.pt 

Vogal 

  

Mihaela Postoronca 

Nº Mecanográfico: 
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mihaela@ua.pt 
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Vogal 

  

Inês Santos 

Nº Mecanográfico: 

80556 

Correio eletrónico: 
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Vogal 

  

Ana Cardinal 

Nº Mecanográfico: 

76815 

Correio eletrónico: 

ana.cardinal@ua.pt 
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Vogal 

  

Cláudia Leite 

N Mecanográfico: 

75833 

Correio eletrónico: 

cjcleite@ua.pt 

Vogal 

Ana Pinto 

Nº Mecanográfico: 
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anaitpinto@ua.pt 

Vogal 

Sílvio Abrantes 

Nº Mecanográfico: 

76842 

Correio eletrónico: 

silvio.moreira@ua.pt 

 

Vogal 

Tomás Medeiros 
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Nº Mecanográfico: 

85124 

Correio eletrónico: 

t.medeiros@ua.pt 

   

     

NEEQu-AAUAv 



 13

Plano de Atividades e Orçamento 2017 

Nota Introdutória 

Passando a década de existência do Núcleo de Estudantes de Engenharia Química 
da Associação Académica da Universidade de Aveiro, sendo essa marcada por uma 
gestão responsável e dedicação de todas as coordenações prévias, o NEEQu-AAUAv 
apresenta-se com uma equipa renovada que terá como maior objetivo garantir a 
representatividade dos estudantes de Engenharia Química. 

  Para o futuro mandato será dado ênfase ao Setor Pedagógico, sem esquecer os 
Setores Académico e Desportivo. Aliados a uma gestão financeira responsável, estes 
serão os pilares do funcionamento do núcleo no ano de 2018. 

 No seguimento dos objetivos traçados no mandato prévio, será continuada a 
conversação com os órgãos de representação estudantil de Engenharia Química das 
diferentes Instituições de Ensino Superior, tendo como objetivo a criação de um órgão 
de representação, a nível nacional, de todos os estudantes de EQ. 

 A nível Pedagógico será feito um investimento em workshops, formações e 
palestras que forneçam uma melhor preparação para o mercado de trabalho, através 
do desenvolvimento das soft skills dos nossos estudantes. Prevê-se também a 
realização de visitas de estudo em conjunto com empresas da região. 

 No setor Desportivo continuar-se-á o acompanhamento aos representantes de 
EQ na Taça UA, procurando-se solucionar a falta de equipamentos, que se tem sentido 
nos anos precedentes. Será também feito um esforço para resolver os problemas 
referentes às condições de treino das equipas. 

 O setor Académico continuará a apostar fortemente em atividades que 
fortaleçam as relações interpessoais, desta maneira criando uma maior coesão entre 
os alunos de Engenharia Química. A realização de PiqNEEQu’s, jantares de curso e 
barracas nas semanas académicas irão continuar a ser os principais focos deste setor. 

 Será extremamente importante uma gestão responsável e transparência 
financeira de forma a alcançar todos os objetivos traçados para este mandato. Isto, 
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aliado a uma divulgação atempada e de qualidade, serão os vetores diretores para o 
futuro. 
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Objetivos Estratégicos 

• Promover o curso interna e externamente; 

• Incentivar a participação dos estudantes nas atividades do NEEQu-
AAUAv; 

• Garantir a transparência financeira e uma gestão responsável. 
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Atividades da Coordenação do Núcleo 

Análise e discussão do ponto de situação de um Órgão Nacional que defenda os 
estudantes de EQ: 

 - Seguindo os objetivos do mandato prévio, será feito uma auscultação aos 
restantes núcleos das diferentes IES, e um posterior seguimento das conversações 
referentes à criação deste Conselho/Associação. 

Acompanhamento dos Estudantes de EQ: 

 - A presença de membros do núcleo na Comissão de Curso terá uma elevada 
importância para a coordenação, de forma a garantir um melhor acompanhamento 
sobre o funcionamento do curso e também sobre os problemas dos estudantes ao longo 
dos semestres. 

Fórum NEEQu-AAUAv: 

 - Serão dois momentos de reflexão por parte de toda a equipa do NEEQu: um 
momento inicial em que debateremos o que foi feito em mandatos anteriores, e um 
momento, a meio do ano de mandato, em que analisaremos o semestre que passou e 
prepararemos o semestre seguinte. 
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Secção Pedagógica  

Conversas Informais: 

 - As Conversas Informais, servem para que os nosso novos alunos tenham um 
primeiro contacto com antigos alunos do curso, desde aqueles que acabaram 
recentemente o curso, àqueles que já trabalham na área há alguns anos. 

É uma atividade já feita em mandatos prévios, da qual o sucesso é já conhecido. 

Estágios de Verão: 

 - O Programa de Estágios de Verão irá sofrer algumas alterações, mas 
mantendo o seu foco principal, os estudantes. Devido à falta de adesão por parte das 
empresas de Aveiro, será necessário procurar mais alargadamente, ou seja, nas várias 
regiões do país, sendo o foco as áreas de residência dos estudantes interessados e 
tendo como objetivo final, mais opções nas diferentes regiões. 

Workshops e Palestras: 

 - Sendo cada vez mais a distinção entre estudantes feita através das suas soft 
skills, vemos como um fator de extrema importância a realização de workshops, não só 
para os diferenciar, mas também para melhorar a sua formação. 

Visitas de Estudo: 

 - De forma a promover a relação entre os estudantes e o mundo empresarial, 
no presente mandato pretende-se a realização de visitas de estudo, que em conjunto 
com os docentes, permita aprofundar os conhecimentos dos alunos do MIEQ. 
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Jornadas do DQ: 

 - As Jornadas do DQ serão realizadas de novo, com apoio do NEEQu-AAUAv e do 
NEQ-AAUAv. Seguindo moldes diferentes nesta edição, tendo já sido apresentada uma 
proposta no mandato de 2017, será feito um esforço para garantir o bom 
funcionamento das Jornadas, para que seja um evento de qualidade superior aos 
anteriores. 

Workshop de Excel e Mendeley: 

 - No seguimento das atividades realizadas no mandato prévio, e da importância 
das mesmas para o enriquecimento das proficiências necessárias para algumas 
unidades curriculares do Mestrado Integrado em Engenharia Química. 
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Secção Informativa 

 
Gestão do Merchandising: 
 - Sendo garantida a nova linha de merchandising, é necessário escoar o stock do 

material em posse do NEEQu, e fazer um levantamento dos interessados em adquirir 

novo merchandising. 

Divulgação nas redes sociais: 

 - Será feita uma reformulação da divulgação nas redes sociais, tendo como 

objetivo otimizar a comunicação com os estudantes. Desta forma serão implementadas 

alterações ao site do NEEQu-AAUAv, e também à divulgação feita através do Facebook. 

Reformulação CSI:EQ 

 - Tendo em vista melhorar a integração dos alunos do primeiro ano, será feita 

uma avaliação do que foi realizado nos anos anteriores, sendo o objetivo o rebranding 

do mesmo, passando pela introdução de novas atividades, sem esquecer as atividades 

bem-sucedidas previamente realizadas. 
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Secção Desportiva 

Gestão das equipas de curso na Taça UA: 

 - Sendo a Taça UA um dos focos desportivos no seio da Universidade de Aveiro, o 
NEEQu-AAUAv assume o compromisso da inscrição e gestão das equipas das diferentes 
modalidades. Juntamente a isto será feita uma reavaliação às condições de treino das 
diferentes equipas, tendo em conta que no mandato prévio foram feitas melhorias, 
procurar-se-á garantir as mesmas condições a todas as equipas. 

Sessão: “Incentivo ao Desporto e Nutrição”: 

 - Procurando demonstrar aos alunos de EQ a importância do desporto para 
contrariar o estilo de vida sedentário, presente na maioria dos estudantes 
universitários, será feita uma sessão onde se demonstrará a importância do desporto e 
de manter uma alimentação equilibrada. 

Workshops: “Artes Marciais” e “Dança do Ventre”: 

 - Tem-se como objetivo principal o alargamento de horizontes quanto a 
atividades, que muitas vezes são subvalorizadas, e que podem suscitar o interesse dos 
estudantes. Procurar-se-á realizar estas atividades em conjunto com atletas de 
Engenharia Química. 

Torneio de Futebol de 7: 

 - Na sequência do sucesso do Torneio realizado no mandato anterior planeamos 
a realização de uma nova edição do mesmo seguindo os moldes da 1ª edição. Será 
aberto a todos os alunos, tendo como objetivo o convívio e a realização de exercício 
físico, contrariando o sedentarismo presente na vida universitária. 
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Secção Académico-Cultural 

Jantares de Curso: 

 - Sendo o foco desta atividade fomentar a união e o espírito de curso, está 
prevista a realização de 4 jantares de curso, sendo um no início de cada semestre, o 
jantar de Enterro e o jantar de celebração do aniversário do NEEQu-AAUAv. 

Barracas SE’18/HUG’18: 

 - Seguindo o anteriormente realizado, temos como objetivo estar presentes 
tanto na Semana do Enterro como no HUG, com uma barraca. Para que isto aconteça, 
será necessária uma gestão responsável, tendo em conta que é a fonte principal dos 
rendimentos do núcleo. 

PiqNEEQu’s/ Convívios: 

 - Serão organizados piqueniques e convívios, eventos habitualmente realizados 
na Meia-Lua, sendo o seu principal objetivo a promoção da convivência do curso. 

MegaPiqNEEQu+NEQ Solidário: 

- Pela primeira vez, o NEEQu e o NEQ juntam-se para organizar um 
MegaPiqNEEQu+NEQ Solidário, sendo um momento de convívio entre os cursos do 
departamento, em que parte dos lucros irão reverter para uma causa solidária ainda 
por definir. 

III Olimpíadas da Cerveja: 

 - No seguimento dos impedimentos de última hora para a concretização das III 
Olimpíadas da Cerveja as mesmas serão realizadas no mandato de 2018. Será feita uma 
revisão dos jogos existentes em edições passadas, e possivelmente serão 
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implementados novos, assim como alterações à regulamentação da atividade. 
Continuar-se-á a apostar na venda de comida e bebida, possivelmente na forma de um 
PiqNEEQu integrado nas Olimpíadas. 

Guerra de Balões de Água e Splash: 

 - Estando esta atividade introduzida na integração aos novos alunos de 
Engenharia Química, seguirá os mesmos moldes de anos passados, procurando fomentar 
a união entre os novos alunos e os mais velhos, assim possibilitando uma melhor 
integração. 

III Baile de Gala: 

 - Sendo este um momento dedicado a felicitar os finalistas e distinguir os 
atletas que mais se tenham destacado na representação do curso na Taça UA, será 
feito um esforço para se aumentar a participação dos alunos do MIEQ neste momento 
de requinte, que pretende encerrar as atividades do primeiro semestre do mandato de 
2018. 
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Orçamento 

Orçamento setorial das atividades do Núcleo 

 

Tabela 1 - (Tabela relativa às atividades da Coordenação e orçamento das mesmas) 

 

Tabela 2 - (Tabela relativa às atividades da Mesa da Reunião Geral de Membros e orçamento das 

mesmas) 

 

NEEQu-AAUAv 

D esignação V alor D esignação V alor

Á guas 3 €

Impressão de  
documentos 1 €

Livro de  atas 0 €

Á guas 3 €

Impressão de  
documentos 1 €

T otal

Balanço Final -8 €

O rçam ento Mesa da R eunião de Mem bros

D esignação da atividade D ata de realização
D espesas R eceitas

R G M fevereiro

R G M outubro

8 € 0 €
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Tabela 3 - (Tabela relativa às atividades da secção pedagógica e orçamento das mesmas) 

 

Tabela 4 - (Tabela relativa às atividades da secção informativa e orçamento das mesmas) 

 

NEEQu-AAUAv 

D esignação V alor D esignação V alor

D eslocação 20 €

D ivulgação 5 €

F ormadores 300 €

C offee-break 30 €

C offee-break 30 €

D ivulgação 10 €

V isitas de  E studo A o longo do  mandato D eslocação 800 €

T otal

Balanço Final

1 195 € 0,00 €

-1 195 €

O rçam ento S ecção P edagógica

D esignação da atividade D ata de realização
D espesas R eceitas

W orkshops Técnicos A o longo do  mandato

Jornadas do  D Q A bril

C onversas Informais outubro

D esignação V alor D esignação V alor

Merchandising setembro A quisição 400 € V endas 300 €

S ite 0 €

C artazes - impressão 50 €

T otal

Balanço Final

O rçam ento S ecção Inform ativa

D esignação da atividade D ata de realização
D espesas R eceitas

300 €

-150 €

D ivulgação A o longo do  mandato

450 €



 25

Plano de Atividades e Orçamento 2017 

Tabela 5 - (Tabela relativa às atividades da secção desportiva e orçamento das mesmas) 

NEEQu-AAUAv 

D esignação V alor D esignação V alor

W orkshops A o longo do  mandato F ormadores 60 €

F utsal masc. 190 €

V ólei Masc. 42 €

V ólei F em . 36 €

B adminton 3 €

Ténis de  Mesa 3 €

X adrez 3 €

B asquet. Masc. 37 €

Torneio de  F utebol R ecinto 100 € Inscrições 150 € 

T otal

Balanço Final

O rçam ento S ecção D esportiva

D esignação da atividade D ata de realização
D espesas R eceitas

474 € 150 €

-324 €

Inscrição Taça UA  outubro
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Tabela 6 - (Tabela relativa às atividades da secção académica e cultural e orçamento das mesmas) 

NEEQu-AAUAv 

D esignação V alor D esignação V alor

A limentação/B ebida 220 € V enda de  
comida/bebida 460 €

C arvão 30 €

D ivulgação 15 €

A limentação 4 000 € Inscrições 4 000 €

D ivulgação 5 €

A limentação/B ebida 150 € V enda de  
comida/bebida 370 €

C arvão 10 €

D ivulgação 5 €

F uncionários 30 € Inscrições 120 €

C erveja 252 € V enda de  comida 300 €

B ar do  E studante 48 €

E ncomendas 2 235 € E ntregas 3 700 €

C redenciais 120 €

C oncessão 350 €

B rindes 10 €

D ecoração 50 €

A limentação 1 100 € Inscrições 1 250 €

D ivulgação 5 €

Lembranças F inalistas 150 €

O utros 70 €

D ivulgação 5 €

Logística 20 €

E ncomendas 1 385 € E ntregas 2 400 €

C redenciais 120 €

C oncessão 200 €

B rindes 10 €

D ecoração 40 €

E spaço 8 €

Material necessário 10 €

T otal

Balanço Final

O rçam ento S ecção Académ ico-C ultural

D esignação da atividade D ata de realização
D espesas R eceitas

10 653 € 12 600 €

1 947 €

III O límpiadas da C erveja Março

Barraca S E '18 A bril

JunhoIII Baile de G ala

O utubroG uerra de Balões de Água e  S plash

Novembro

O utubroBarraca HUG '18

C oncurso de C ozinha T radicional

A o longo do  mandatoP iqNE E Q u's

A o longo do  mandatoJantares de C urso

M egaP iqNE E Q u+ NE Q  S olidário
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Orçamento Global das atividades do Núcleo 

  

NOTA: O balanço final, a diferença entre as despesas e as receitas terá de ser 

obrigatoriamente zero, pois os Núcleos, fazendo parte da estrutura da Associação 

Académica da Universidade de Aveiro, são organizações sem fins lucrativos. 

V alor das 
D espesas V alor das R eceitas

C oordenação 270 € 0 €

P edagógica 1 195 € 0 €

Informativa 450 € 300 €

D esportiva 474 € 150 €

Académica-C ultural 10 653 € 12 600 €

8 € 0 €

13 050 € 13 050 €T otal

Balanço Final 0 €

O rçam ento G lobal

M esa da R G M

S ecção

NEEQu-AAUAv 


