
 

Núcleo de Estudantes de Sistema de Informação  

da Universidade do Minho  

 

A Lista A, candidata às eleições para os órgãos sociais do Núcleo de Estudantes de 

Sistema de Informação da Universidade do Minho, tem como objetivo para o mandato que se 

segue um conjunto de atividades que permita a todos os alunos do universo TSI@UMinho 

(Mestrado integrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, Mestrado de Sistemas 

de Informação, Programa de Doutoramento em Tecnologias e Sistemas de Informação) um 

aumento das capacidades tanto a nível pessoal, como também a nível profissional. 

 

Objetivos 

 

Sendo os alunos do universo TSI a nossa principal preocupação, o nosso objetivo passa por atrair 

e unir o maior número de alunos possível para as atividades que enriquecem a sua formação.  

Pretendemos que todos os alunos criem relações com empresas da área para terem um leque 

mais abrangente de oportunidades de carreira. 

Tentar integrar as ideias propostas pelos alunos nas nossas atividades. 

Ajudar os alunos na resolução dos diversos problemas que possam surgir em relação ao curso. 

 

Focos 

 

O nosso foco será em estabelecer um contacto direto entre os alunos do universo TSI@UMinho 

e o mercado de trabalho. Sabendo que esta área tem um vasto leque de oportunidades 

queremos dar a conhecer as mesmas aos nossos alunos. 

  



Plano de Atividades 2014/2015 da Lista A 

 

 Workshop Word 

Ao longo dos 5 anos de mestrado é necessário competências a nível do Microsoft Word 

na realização de variados documentos, mesmo sendo algo que todos nós conseguimos 

realizar de uma forma ou outra, o MS Word proporciona-nos ferramentas que facilitam 

a realização dessas tarefas. 

 Workshop Excel 

Sem dúvida que o EXCEL é uma das melhores ferramentas mais potentes que vem 

incluída no Microsoft Office, assim sendo quanto maior for o conhecimento da mesma 

mais vantagens trará aquando o tratamento dos dados. 

 Workshop Soft Skills 

No universo TSI@UMinho é necessário um conjunto de valências muito amplo, por isso 

mesmo é importante “know-how” para as estabelecer relações interpessoais e 

comunicação 

 Sessão de dúvidas ERASMUS 

O interesse dos alunos do universo TSI@UMinho em participar no programa de 

ERASMUS é cada vez maior, partindo desse princípio, uma sessão dúvidas com alunos 

que partiram nessa aventura num passado próximo é uma ótima oportunidade para tirar 

dúvidas. 

 Parceria com o BabeliUM 

De forma a realizar curso de Inglês em horário que possibilite a todos os alunos do 

universo TSI@UMINHO 

 Evento TSI.2.MARKET 

Para o maior evento da AIS.SC UMinho realizado ao longo do ano, que conta com 

dezenas de empresas, do ramo de consultoria, programação, modelação entre outras 

áreas, propomos inovação e descoberta. 

 Visita de estudo a uma PME de consultoria em Portugal 

De forma, a conhecer a realidades das organizações de TSI em Portugal, pretendemos 

realizar vistas às mesmas. 

 Mini ChallengeIT destinado aos alunos do universo TSI@UMinho 

Desafio aos alunos onde são testadas as “hard skills” e as “soft skills” de todos os alunos 

do departamento. 

  



 Estágios de Verão 
Para os alunos terem a perceção de como funciona o mercado de trabalho na nossa 

área. 

 Continuar o processo de alteração da sede da AIS.SC UMinho 

Sendo neste momento, a sede da AIS.SC uma pequena sala com pouco espaço, e 

continuando os esforços da antiga direção, faremos tudo que esteja ao nosso alcance 

para alterar a sede da mesma, para um local que seja de fácil acesso para todos os 

nossos associados. 

 Espaço para os alunos poderem trabalhar  

Falar diretamente com o DSI e também com o Conselho Pedagógico para tentar arranjar 

uma sala sempre disponível para os alunos do universo TSI@UMinho. 


