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      Logotipo do núcleo alto contraste 
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Órgãos Sociais do Núcleo 

Mesa da Reunião Geral de Membros 

     

Presidente 

 

Inês Mendes  

Nº 

Mecanográfico:67993 
 

Correio eletrónico: ines.silva.mendes@ua.pt 

  

 

1º º Secretário 

 

Mihaela Postronca 

Nº 

Mecanográfico: 
71874 

Correio 
eletrónico: 

mihaela@ua.pt 

  

 

2º º Secretário 

 

Cátia Coelho 

Nº 

Mecanográfico: 
72922 

Correio 
eletrónico: 

catiacoelho@ua.pt 
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Coordenação do Núcleo 

     

Coordenador 

 

Beatriz Rocha 

Nº 

Mecanográfico: 
68460 

Correio 
eletrónico: 

beatriz.rocha@ua.pt 

  

 

Responsável Financeiro 

 

Daniela Alves 

Nº 

Mecanográfico: 
68831 

Correio 
eletrónico: 

daalves@ua.pt 

  

 

Vogal 

 

Vítor Rodrigues 

Nº 

Mecanográfico: 
68865 

Correio 
eletrónico: 

vitorhrodrigues@ua.pt 

  

 

Vogal 

Ana Beatriz Bandeira 

Nº 

Mecanográfico: 
69784 
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Correio 
eletrónico: 

beatrizbandeira@ua.pt 

  

 

 

Vogal 

 

Vera Santos 

Nº 

Mecanográfico: 
68564 

Correio 
eletrónico: 

vlps@ua.pt 

  

 

Vogal 

 

Christophe Mota 

Nº 

Mecanográfico: 
64508 

Correio 
eletrónico: 

christophe.mota@ua.pt 

  

 

Vogal 

 

Ana Santos 

Nº 

Mecanográfico: 
60067 

Correio 
eletrónico: 

rutesantos@ua.pt 
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Vogal 

 

Jorge Leite 

Nº 

Mecanográfico: 
64798 

Correio 
eletrónico: 

leitejorge@ua.pt 

  

 

  

     

Vogal 

 

Adriana Bernardes 

Nº 

Mecanográfico: 
71752 

Correio 
eletrónico: 

adrianabernardes@ua.pt 

  

 

Vogal 

 

Daniela Marques 

Nº 

Mecanográfico: 
68864 

Correio 
eletrónico: 

danielanevesmarques@ua.pt 

  

 

Vogal 

Pedro Vieira 
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Nº 

Mecanográfico: 
72919 

Correio 
eletrónico: 

pedro.goncalo@ua.pt 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

     

  



 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2015  

NEEQu  9 

Nota Introdutória 

 

Depois de presenciar o bom trabalho realizado pelo NEEQu nos 

mandatos anteriores, decidiu-se, corajosamente, dar continuidade a esse 

mesmo trabalho. Deste modo, com uma coordenação quase totalmente 

renovada, consideramos importante que o NEEQu actual mantenha as 

expectativas criadas até hoje. 

 Para isso, continuaremos a usar como vetores diretores a Pedagogia, a 

Cultura, o Desporto e uma actuação financeira responsável, com o objectivo de 

dinamizar e incentivar a participação activa dos alunos e do curso. 

 Para aumentar a participação dos alunos, continuaremos a apostar e 

investir numa forte divulgação, de modo a que a proximidade entre o curso e o 

núcleo aumente. 

 No âmbito da pedagogia, pretende-se realizar visitas de estudo e 

workshops para proporcionar ao estudante oportunidades de diferenciar a sua 

formação e se conscencializar do mundo profissional. Como já é habitual 

continuaremos a realizar as conversas informais de modo a esclarecer, 

principalmente, os novos alunos acerca do curso que frequentam. 

 Na área desportiva, tem-se como objectivo o estímulo da prática de uma 

vida mais saudável, tentando aumentar a participação da comunidade estudantil 

no leque variado de actividades que a AAUAv lhes proporciona. 

 Na secção académico-cultural queremos promover o convívio entre os 

estudantes dos vários anos do MIEQ, assim como com o resto dos estudantes 

aveirenses. Para isso continuar-se-ão a realizar actividades como a guerra de 

balões de água, PiqNEEQu’s e jantares de curso, nunca esquecendo a aposta 

em boas campanhas de divulgação com o objectivo de chgar ao maior número 

de estudantes possível, aumentando assim a sua participação nestes eventos. 

 Dadas as dificuldades económicas actuais, pretendemos gerar o máximo 

de fundos possíveis nos eventos realizados para o efeito, sendo os mais 

significativos, as semanas académicas. Posteriormente, pretende-se investir, 
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reponsavelmente, os fundos gerados nas restantes áreas, tendo como foco 

prncipal a pedagogia. 

 Por fim, pretende-se continuar o esforço para comunicar mais 

eficazmente de modo a obter uma maior participação dos alunos, despertando-

os para a importância de um núcleo de curso. 
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Objetivos Estratégicos 

 

- Trabalhar um programa melhorado de integração, transmitindo aos novos 

alunos tudo o que devem saber sobre o curso e orgãos a ele associados. 

 

- Fomentar a participação dos alunos do curso quer nas actividades 

elaboradas pelo núcleo quer nas actividades patrocinadas pela AAUAv. 

 

- Garantir transparência e gestão financeira responsável. 
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Atividades da Coordenação do Núcleo 

 

Dar continuidade ao processo de criação do CNEEQ 

Depos da iniciação da criação do CNEEQ, queremos dar continuidade a 

este projecto, concretizando os objectivos para os quais este grupo foi 

projectado. 

 

Trabalhar um Programa melhorado de Integração, transmitindo aos 

novos alunos tudo o que devem saber sobre o curso e orgãos a ele 

associados 

É crucial que os novos alunos estejam familiarizados com o 

associativismo, para isto, o NEEQu propoem-se a fazer uma sessão de 

esclerecimento informando-os sobre as áreas em que o núcleo os pode ajudar, 

assim como cativar os novos alunos para actividades do núcleo. 

 

Estar mais atento à opinião dos estudantes de Engenharia Química, 

criando uma caixa de sugestões online e convocando RGM com 

maior periodicidade, abrindo espaço ao debate 

Queremos fazer com que o núcleo seja construido não só pelos seus 

dirigentes, mas por todos os elementos do curso. Assim, queremos ouvir a 

opinião dos estudantes do curso, criando uma caixa de sugestões e fomentando 

a sua participação activa nas RGM. 

 

 

  



 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2015  

NEEQu  13 

Secção Pedagógica  

 

Continuação do programa de estágios de verão 

Nesta actividade pretende-se continuar a proporcionar aos estudantes a 

oportunidade de aumentar e/ou melhorar a sua experiência no mercado de 

trabalho no qual a engenharia química exerça um papel essencial. Para isso, 

continuar-se-á o levantamento de empresas, na região de Aveiro e arredores, 

interessadas em receber alunos do MIEQ, de modo a actualizar a lista de 

contactos de empresas para as quais os alunos se podem candidatar, sendo que 

a aceitação depende apenas da empresa à qual se candidataram. 

Conversas informais 

Com esta actividade pretende-se esclarecer e enriquecer os alunos 

(principalmente os novos) para a realidade profissional em Engenharia 

Química. Este evento irá ocorrer no início do ano lectivo de 2015/2016 

sendo os protagonistas antigos alunos da UA  que partilharão as suas 

experiâncias profissionais com os presentes. 

Workshops 

Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, gera-se a 

necessidade de aprofundar e adquirir mais aptidões além das fornecidas pelas 

unidades curriculares. Deste modo planeiam-se efectuar alguns workshop para 

diferenciar e elevar a formação dos alunos do MIEQ. 

Visitas de estudo 

Sendo esta actividade a maneira mais directa para os alunos contactarem 

com o mundo profissional, planeiam-se efectuar algumas visitas de estudo a 

empresas, ainda por definir, da região de Aveiro. Estas serão programadas pelo 

ano que cada aluno frequenta, tentado assim mostrar aplicações para os 

conhecimentos adquiridos.  
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Secção Informativa 

 

Gestão/Divulgação de informação (site, espaço e-learning, email, 

cartazes, redes sociais) 

 

 Sendo essencial o site na divulgação da informação dos eventos e de 

informações alusivas ao curso, pretendemos também utilizar esta plataforma 

para icentivar os estudantes a recorrer, periodicamente, à mesma. Com o 

objetivo de manter manter o contato entre o núcleo e os seus estudantes, 

continuaremos a actualizar o curso dos diversos eventos via email, e usaremos 

o espaço e-learning para partilhar informação e publicar documentos 

importantes. Para assegurar a divulgação de informação iremos optar por 

cartazes e redes socais 

 

 

Recolha de material audiovisual dos eventos do curso 

 

 Pretendemos divulgar os eventos do curso, compilando a recolha do 

material audiovisual dos eventos ocorridos, como fotos ou videos. 

 

 

Criação do canal oficial no Youtube 

 

 De forma a sermos mais dinâmicos pretendemos fazer livestreams e 

publicar casuais videos recolhidos durante os eventos EQ. 

 

 

Reativação da plataforma de colaboradores 

 

 De maneira a tornar o curso mais participativo, pretende-se reativar a 

plataforma de colaboradores caso o núcleo precise de ajuda em alguma secção 

aproximando, assim, os estudantes do seu núcleo. 
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Merchandising 

 

 De modo a tornar o nosso curso conhecido perante a comunidade 

estudantil esta secção irá proceder à aquisição do material de merchandising, 

tais como t-shirts, sweats, canetas, pins, blocos de notas, etc, para 

posteriormente ser vendido aos alunos. 

 

 

Continuação da criação de uma “Folha Informativa” 

   

 Tendo em vista a eficaz divulgação de informação, continuaremos a criar 

uma folha informativa, onde estarão publicados os eventos mais relevantes, 

sendo esta, posteriormente, distribuída pelos espaços comuns do Departamento 

de Química e Complexo Tecnológico. 
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Secção Desportiva 

 

Workshop de artes marciais 

 Querendo incentivar os nossos estudantes a terem hábitos de vida 

saudáveis, iremos realizar um workshop de artes marciais de modo a que estes 

aprofundem os seus conhecimentos relativamente a esta modalidade. 

 

Realização de um torneio de sueca e de dardos 

Tendo como objetivo uma maior participação dos estudantes do curso nas 

atividades realizadas pelo núcleo iremos realizar um torneio de sueca e dardos, 

fortalecendo assim as relações entre o curso. 

 

Gestão das equipas da Taça UA 

Neste mandato pretende-se continuar a gerir as equipas da Taça UA, 

fornecendo-se equipamentos, e ajudando na procura de espaços para que haja 

possibilidade das equipas terem treinos semanais, promovendo-se, deste modo, 

a prática de desporto aos nossos estudantes. 

 

Torneio intra-departamento 

Para promover a convivência entre os alunos do Departamento de 

Química, iremos realizar um torneio intra-departamento, de modo a que os 

estudantes formem ligações com os estudantes da UA. 

 

Fomentar a participação dos estudantes em torneios AAUAv 

De modo a que os estudantes se mantenham saudáveis, e que 

aprofundem os seus conhecimentos relativamente  a outras modalidades, vamos 
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continuar a incentivar a participação da comunidade estudantil nos torneios 

realizados pela AAUAv, apoiando os nossos atletas em qualquer prática. 
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Secção Académico-Cultural 

 

Jantares de Curso 

Têm o objectivo de fomentar a união do curso. Para tal, realizaremos 4 

jantares de curso ao longo do ano, serão eles: dois jantares no início de cada 

semestre, um jantar na semana do enterro e o 4º jantar, para comemorar o 

aniversário do NEEQu e a epóca natalíca, será no fim do 1ºsemestre de 2015. 

 

Barraca Enterro/Integr@te 

Sendo esta a principal fonte de lucro do NEEQu, iremos voltar a ter um 

espaço nas semanas académicas da UA. Também a barraca de curso é um 

modo de facilitar a convivência entre pessoal do curso. 

 

PiqNEEQu’s/ Convívios 

Com o intuito de promover o convívio entre o curso, o NEEQu irá reazilar 

alguns piquenics e convívios, sendo que aguns serão realizados em épocas 

festivas. 

 

CSI e Kit caloiro 

O CSI, caloiro sob integarção, consiste numa série de actividade que 

visam a integrar os novos alunos, dando-lhes a conhecer a cidade, a 

universidade, o curso, e os seu colegas. 

O kit caloiro será um kit com items essenciais para uma melhor adpatação 

e familiarização dos novos alunos. 

 

Olímpiadas da Cerveja 
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Esta actividade será dividida em duas etapas, é realizada em equipas e 

visa à criação de união e espirito de equipa. 

 

Guerra de Balões e Splash 

Quando o tempo começar a aquecer, e com a vinda dos novos alunos, o 

NEEQu pertende realizar uma guerra de balões de água juntamente com o 

splash de forma a proporcionar uma tarde divertida e relaxada aos membros do 

curso. 
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Orçamento 

Orçamento setorial das atividades do Núcleo 

  

Orçamento Mesa da Reunião de Membros 

Designação da 
atividade 

Data de 
realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

RGM Fevereiro 

Águas 5 €     

Impressão 
de 

documentos 
1 €     

Livro de 
atas 

3 €     

RGM Outubro 

Águas 5 €     

Impressão 
de 

documentos 
1 €     

  Total 15 € 0 € 

 
Balanço Final -15 € 

 

Tabela 1 - (Tabela relativa às atividades da Mesa da Reunião Geral de Membros e orçamento 

das mesmas) 
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Orçamento Secção Pedagógica 

Designação 
da 

atividade 

Data de 
realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Workshops 
técnicos 

Ao longo do 
mandato 

Formadores 350 €     

Publicidade 10 €     

Conversas 
informais 

Outubro 

Aguas 5 €     

Coffee break 60 €     

Angariação de 
Patrocínios 

      Patrocínios 250 

Visita de 
Estudo 

Ao longo do 
mandato 

Deslocação 750 €     

Entradas 300 €     

 

Total 1 775 € 250,00 € 

Balanço 
Final 

-1 525 € 

 

Tabela 2 - (Tabela relativa às atividades da secção pedagógica e orçamento das mesmas) 
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Orçamento Secção Informativa 

Designação 
da 

atividade 

Data de 
realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Merchandising 
Ao longo do 

mandato 
Aquisição 400 € Vendas 200 € 

Divulgação de 
eventos 

Ao longo do 
mandato 

Site 0 €     

Cartazes - 
impressão 

50 €     

Folha 
Informativa 

Ao longo do 
mandato 

Cartazes-
impressão 

100 €     

 

Total 550 € 200 € 

Balanço 
Final 

-350 € 

 

Tabela 3 - (Tabela relativa às atividades da secção informativa e orçamento das mesmas)  
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Orçamento Secção Desportiva 

Designação 
da 

atividade 

Data de 
realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Inscrição Taça 
UA  

Outubro 

Futsal masc. 180 €     

Volei 
Masculino 

120 €     

Basquet. 
Masc. 

120 €     

Outras 
modalidades 

100 €     

Volei. Fem. 120 €     

Torneio Sueca Março Logística 50 € Inscrições 50 

Equipamentos Fevereiro Futsal Masc. 60 €     

  

Total 750 € 50 € 

Balanço 
Final 

-700 € 

 
Tabela 4 - (Tabela relativa às atividades da secção desportiva e orçamento das mesmas) 
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Orçamento Secção Académico-Cultural 

Designação 
da 

atividade 

Data de 
realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Barraca SE'15  Maio 

Encomendas 
2 500 

€ 
Entregas 

3 905 
€ 

Credenciais 90 €     

Concessão 350 €     

Brindes 150 €     

Decoração 250 €     

Barraca 
Integra-te'15 

Outubro 

Encomendas 
1 500 

€ 
Entregas 2511 

Decoração 500 €     

Credenciais 80 €     

Brindes 100 €     
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PiqNEEqu 
Ao longo do 

ano 

Divulgação 5 €     

Carvão 10 €     

Olimpíadas da 
cerveja 

Março 

Logística  100 € Inscrições 100 

Divulgação 8 €     

Guerra de 
Balões 

Setembro 

Divulgação 5 €     

Logística 50 €     

CSI Setembro Divulgação 3 € Venda de kits 75 

Jantares de 
curso 

Ao longo do 
ano 

Alimentação 
4 000 

€ 
Inscrições 

4 000 
€ 

Divulgação 40 €     

 

Total 10 001 € 12 591 € 

Balanço 
Final 

2 590 € 

 

Tabela 5 - (Tabela relativa às atividades da secção Académico-Cultural e orçamento das 

mesmas) 
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Orçamento Global das atividades do Núcleo 

  

 

Orçamento Global 

  
Valor das 
Despesas 

Valor das 
Receitas 

Secção 

Pedagógica 1 775 € 250 € 

Informativa 550 € 200 € 

Desportiva 750 € 50 € 

Académica-
Cultural 

10 001 € 12 591 € 

Mesa da RGM 15 € 0 € 

  Total 13 091 € 13 091 € 

  Balanço Final 0 € 

 

Tabela “x” - (Tabela do orçamento global das atividades do Núcleo) 

 

 

 

 

 

 

 


