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Quando avançámos com a ideia da criação de um pré-núcleo e começámos a formar
uma equipa, desde logo, estabelecemos algumas prioridades que seriam fundamentais
cumprir neste mandato e que o Núcleo teria de atingir tais como: a sua fundação e
implementação de uma forma efetiva no curso para que se pudesse continuar o trabalho
durante anos; incorporação e cooperação com as estruturas já existentes no curso de modo a
poder vir a assumir as suas competências sem nunca entrar em choque com estas; procurar
através da política educativa modos de poder defender da melhor forma possível os nossos
cursos associados uma vez que se prevê que este curso possa sofrer mudanças a curto/médio
prazo. No mesmo sentido, procurámos ter uma intervenção ativa no dia-a-dia dos nossos
membros para lhes poder proporcionar novas ofertas formativas, educativas, desportivas,
culturais e lúdicas.
Sendo um alicerce do nosso projeto a comunicação com os nossos membros, fomos
estabelecendo um diálogo permanente com estes, provocando assim uma participação
significativa em quase todas as atividades que promovemos e permitindo assim que fossemos
detetando novos interessados pelo projeto do associativismo devido ao nosso trabalho.
Tornou-se assim mais fácil e gratifcante este trajeto trazendo como resultados por exemplo
um assumir do compromisso de exigência de trabalho por parte de uma nova coordenação
sendo algo que vai de encontro aos objetivos primordiais da AAUAv com quem fomos tendo
uma colaboração extensa durante o mandato.
Ao longo deste tempo fomos também projetando a nossa licenciatura e o nosso
mestrado, quer em atividades de angariação de novos alunos, quer em parcerias e divulgação
no meio académico e empresarial de modo a podermos sustentar a continuação de uma forte
empregabilidade dos nossos finalistas procurando demonstrar a ótima oferta educativa que
temos e os benefícios que trazemos em relação a outras opções.
O fato dos nossos membros perceberem e compreenderem a nossa aproximação em
todos os sentidos a eles demonstrou-nos a criação de uma união mais forte entre todos, o
interesse maior sobre tudo o que se passa com o seu curso e conduzíu que tívessemos ótimos
resultados quer financeiros quer estatísticos, comparando por exemplo, a outros núcleos, até
do mesmo departamento, o que nos foi e vai dando alento visto que pertencermos a uma
licenciatura e um mestrado jovem, tendo portanto ainda estruturas pouco significativas e nos
faz retirar uma balanço bastante positivo deste mandato.

Página 7

Relatório de Atividades e Contas Final 2013

Página 8

Relatório de Atividades e Contas Final 2013

A mesa teve um papel importantíssimo na convocatória das RGM’s fazendo com que estas
chegassem a tempo aos interessados e na coordenação das mesmas.
Uma das nossas apostas para a efetividade dos alunos nas reuniões usada foi a da marcação
destas e conciliação com as outras atividades dos nossos associados permitindo assim que
estes estivessem presentes no Departamento aquando destas reuniões o que foi permitindo,
tal como o funcionamento delas, que houvesse um crescimento na assiduidade por parte de
todos. Será algo a manter.
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A coordenação assumíu desde logo a missão de fazer este comissão de instalar de avançar e
tornar o pré-Núcleo num Núcleo com bases sólidas e de referência sendo que para além de
assumir as suas atividades mais importantes, tentou auxiliar as outras secções de modo a que
estas pudessem produzir um melhor trabalho para todos os membros. Uma das preocupações
foi logo a aquisição de material de modo a poder melhorar o serviço a todos e o promover a
discussão sobre se a sala 120 atribuída pelo Departamento aos Núcleos seria suficiente. De
certa forma esta ajudou a que houvesse uma grande contato entre todos e esta coordenação
promoveu reuniões conjuntas com os restantes núcleos do Departamento de forma a poderem
estabelecer parcerias e objetivos comuns. Houve também um constante diálogo com as outras
entidades do departamento de modo a existir uma cooperação conveniente a todos.

O NESI a pedido do NEECT colaborou com a elaboração desta candidatura fazendo parte desta
equipa e promovendo, apresentando o projeto no ENEI 2013, com a presença do seu
Responsável Financeiro com o Coordenador do NEECT. Esta candidatura passado algum tempo
foi anunciado que foi a candidatura vencedora.

O NESI em colaboração com a Comissão de Faina de TSI teve um papel importante nesta
comissão acompanhando o projeto desde o início promovendo reuniões de projeto,
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coordenando a venda de rifas e acompanhando a construção do projeto de modo a poder
oferecer os seus recurso a todos os que estavam empenhados nestas atividades. Apesar de não
ter sido o ano em que o Curso vendeu mais rifas, tornou-se num ótimo resultado financeiro
auxiliando depois assim as despesas correntes do Enterro se tal fosse necessário.

Inscrição Desfile (Mod.4)

237 € Papéis Quermesse Vendidos € 602,00

Compra Cervejas (21 packs) 196,56 €
Despesas Externas

7,96

Abril

Tabela 1.1 - Tabela relativa às atividade CRCC e orçamento das mesmas

Abril
Novembro

CRCC
Fundo Campanha –
Eleições

€519,29

€18

Tabela 1.2 - Tabela relativa às atividades à coordenação e orçamento das mesmas
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Sendo uma das nossas grandes apostas, esta secção teve um papel fundamental na política do
Núcleo neste mandato. Houve uma enorme preocupação de poder oferecer novas valências
aos alunos e poder trabalhar com recursos já existentes de modo a poder proporcionar uma
valorização e promoção dos nossos cursos quer dentro, quer fora de portas. Trabalhando em
articulação com outras entidades internas e externas foram promovidas diversas acções de
sensibilização, formações, anúncios de estágios e empregos, anúncio de bolsas, workshops,
divulgações do processo de tutoria e sessões de esclarecimento sobre novas medidas e acções
curriculares cujas esta secção foi promovendo um diálogo constante como a comissão
pedagógica do Curso, Diretor de Curso e representante dos alunos no Conselho de
Departamento. A própria secção promoveu várias Conversas Informais nas quais foi abordando
temas que achavam pertinentes para os seus membros e que foram tendo um crescimento
exponencial de participação sendo portanto iniciativas para cooperar.
Tendo também um papel ativo no auxílio pedagógico aos estudantes promoveu, em
consonância com os outros Núcleos do Departamento, sessões de estudo e de explicações para
as cadeiras com maiores dificuldades em alunos do primeiro ano e ajudou a dar destaque a
iniciativas dos próprios alunos de investigação na apresentação dos seus projetos.
Demonstrou o seu apoio e promoveu congressos e conferências na nossa àrea de modo a
proporcionar a quem quisesse a sua participação nesses eventos com êxito sendo que o
caminho continuará nesse sentido e que para o ano se esperará uma ainda maior participação
dos alunos.
Por último e em colaboração com o Departamento criou uma lista de colaboradores que
puderam ir dar o seu testemunho a várias escolas secundárias do Distrito de modo a poder
fazer uma promoção do curso, do Departamento e da própria Universidade com vista a atrair
novos alunos essenciais à sua renovação sendo que obteve bons resultados já nas candidaturas
deste ano letivo.

Novembro Congresso APDC 183 € Subs.Extra.Congresso APDC 75€
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Tabela 1.3 - Tabela relativa às atividades da secção pedagógica e orçamento das mesmas

O Núcleo promoveu amplamente este evento que culminou com uma presença ativa e em
grande escala dos nossos alunos em colaboração com o NEECT. Se olharmos para adição de
2011 com 2 participações, a de 2012 com 24 e para de 2013 com 41, denotamos um
crescimento em grande escala no qual demonstramos estar atentos a este fenómeno e
apoiamos de uma forma decidida para continuar a ser um sucesso.

A secção Académico-Desportiva teve um papel preponderante nas atividades deste ano pois
foi o setor que conseguíu atingir uma maior diversidade de membros. Com a sua presença
assegurada nos grandes eventos académicos, colaborando com a Coordenação, esteve
presente de muito perto e de uma forma efetiva procurando acompanhar todos os
interessados pelas suas atividades e projetos. Se na primeira parte seria previsível, na
segunda tornou-se evidente o seu ótimo trabalho com a nova criação de uma equipa de futsal
feminino. Na equipa de futsal masculino o sucesso também imperou tendo esta subido para a
Iª Divisão do InterCursos algo nunca antes alcançado. Também por isto foi feito um
investimento em novos equipamentos e em meios quer humanos quer materiais de modo a
que as equipas possam ter o maior sucesso e representar de uma forma digna o seu curso e o
seu núcleo. Também foi dada a hipótese aos nossos membros de participarem ativamente em
atividades de recreação como festas e atividades radicais de modo a promover a
confraternização, convívio, espírito de grupo e união sendo que estes objetivos foram sendo
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alcançados como podemos constatar no nosso dia-a-dia. A Atividade de final de ano foi um
exemplo disso e em que recebemos o melhor feedback possível dos participantes.

Transportes
Despesas Peq.Alm e Lanche
Paintball
Junho

Bolas Extra
Alimentação

200 €

Inscrições

€ 506,00

50,08 €
199,30 €
€ 111
92 €

Tabela 1.4 - Tabela relativa à atividade final de ano e orçamento da mesma

Sendo uma das atividades mais importantes do ano quer financeiramente quer de projeção
deste novo Núcleo tornou-se necessário fazer algum investimento para termos a nossa
presença garantida. De qualquer forma o resultado é bastante positivo pois tendo noção das
dificuldades que os Estudantes em geral atravessam, financeiramente, o facto de termos
conseguido ter lucro e de ter tido ótimos movimentos de caixa em relação a outros núcleos
maiores, traz-nos alguma satisfação complementada com o feedback bastante bom dos nossos
membros que por lá passaram e onde se encontravam todas as noites.
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Credenciais
Concessão

45 € Entregas Diárias € 2.887,68
325,00 €

Central de Compras 2460,36 €
Abril

Tabela 1.5 - Tabela relativa ao Enterro e orçamento do mesmo

Sendo que a maior parte do investimento para as semanas académicas foi efetuado no
Enterro, este Integra-te serviu para melhorar as nossas receitas do ponto de vista financeiro.
Resultou de igual forma do ponto de vista aglutinador como o Enterro para os nossos membros
e olhando para o panorama geral e à grande baixa de afluência dos estudantes tais como o
seu menor poder de compra, chegámos a conclusão que tivemos um Integra-te ótimo em que
todos os processos iniciados no Enterro foram concluídos e em que houve uma maturação
destes.

Credenciais
Outubro

Concessão

60 € Entregas Diárias € 2770,02
0,00 €

Central de Compras 2365,76 €
Compras externas

13,07 €

Página 15

Relatório de Atividades e Contas Final 2013

Tabela 1.6 - Tabela relativa ao Integra-te e orçamento do mesmo

Abril
Junho

Enterro

57,32 €

Receção Novos Alunos

19,06 €

Integra-te

331,19 €

Outubro
Inscrição Equipa Futsal Masc. €180,00
Outubro
100 €
Inscrição Equipa Futsal Fem.
Novembro Compra Equipamentos Futsal 329,03 €
Novembro
Pagamento Equip. Jog. Futsal

207 €

Ativ. Final de ano €146,38

Setembro

Tabela 1.7 - Tabela relativa às atividades da secção académica-desportiva e orçamento das mesmas

A secção Administrativa teve um papel fundamental na renovação da cara do curso com a
construção do novo site. Depois da criação deste onde foi inserida uma criação de base de
dados dos alunos e com a criação da nova imagem por parte da equipa de imagem da AAUAv
foi criado quer o merchandising de produtos escolhidos por nós, quer produtos de vestuário da
linha “Aveiro é nosso” de modo a que pudessem ser adquiridos pelos nossos membros e nos
levasse a levar o nome dos nossos cursos além fronteiras.
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Setembro Transferencia WebSite(Alojamento+Dominio)
39 €
Setembro
Aquisição Rollup 80,19 €
Outubro
Transferencia Merchandising Kits 194,34 €
Outubro
Transferencia Merchandising Vestuário 597,65€
Outubro
Vestuário do Curso 706,5€
Outubro
Kits Merchandising 47,00 €
Outubro
Kits Novos Alunos
260 €
Novembro
Fotocópias Conferência
6,00 €

Tabela 1.8 - Tabela relativa às atividades da secção administrativa e orçamento das mesmas
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Esta secção foi uma das mais visíveis para o nosso público-alvo e para o público em geral pois
com a criação de vários canais ativos de comunicação, como o Facebook e Moodle, e a
manutenção destes, conseguimos chegar de uma forma mais efetiva a todos e isso foi-se
repercutindo em tudo o que fomos fazendo, obtendo feedback virtual e em pessoas. Isto
tornou-se muito importante pois ajudou-nos a moldar as nossas atividades correspondendo aos
anseios e necessidades de quem queríamos como participantes. O facto de a construção da
base de dados estivesse intrínseca com a construção do Website houvesse antes uma extensão
da colaboração entre as duas secções transferindo as despesas para a Secção Administrativa
não existindo assim movimentos de dinheiro nesta Secção.
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Secção

Despesas

Receitas

1.1 Coordenação

18 €

519,29 €

1.2 Pedagógica

183 €

75 €

1.3 Académico-Desportiva

755,41 €

614,57 €

1.4 Administrativa

917,18 €

1013,50 €

1.5 Informativa

0€

0€

Sub-Total
Total

1.873,59 € 2.222,36 €
348,77 €

Este ano, tornou-se um ano de trabalho em que tentámos dar o nosso melhor para marcar a
diferença nos cursos e alunos que abrangemos. Fazendo no geral um balanço positivo, quer
financeiro, coletivamente e de expetativas concluímos que grande parte dos objetivos a que
nos propusemos foram alcançados e desta forma olhando para a frente deixamos o Núcleo
com bases sólidas para a próxima coordenação continuar o trabalho. O total positivo do
balanço será usado como investimento da próxima coordenação e nesse sentido será um ativo
importante.
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