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Programa Eleitoral da Lista B 
 

 

 Ao longo dos últimos anos, o Departamento de Sistemas de Informação tem crescido a 

olhos vistos, oferecendo condições de formação aos seus alunos ao alcance de poucos 

departamentos da Universidade do Minho. Com este crescimento surge também a necessidade 

da existência de um órgão capaz de estar ao lado dos alunos do departamento e de os defender 

sempre que a situação assim o exigir. Estas funções têm sido desempenhadas, desde 2010, pela 

AIS.SC UMinho, órgão que apenas era reconhecido pela AIS. É, em 2014, após dois anos de 

tentativas e com a ajuda do Departamento de Apoio a Núcleos da AAUM, que surge legalmente 

o Núcleo de Estudantes de Sistemas de Informação. 

 É com a vontade e a motivação de fazer crescer cada vez mais o Núcleo de Estudantes 

de Sistemas de Informação que esta candidatura aos Órgãos Socias da AIS.SC Uminho é 

apresentada, tendo como base uma equipa competente, ambiciosa, séria e com provas dadas, 

tanto a nível académico como de representação dos seus colegas. 

 Como tal, apresenta-se um programa eleitoral que cobre as várias áreas de atuação da 

AIS.SC e que, mais do que manter o que já foi feito, pretende inovar e cativar todo o universo 

TSI@UMinho através de propostas sérias, ambiciosas e exequíveis. 

 

 

 

Representação Estudantil 
 

 Um dos pressupostos da Missão do Núcleo prende-se com a defesa dos interesses dos 

alunos na resolução dos problemas comuns aos diferentes ciclos de estudo. Como tal, a 

representação estudantil visa um dos pontos mais importantes do campo de atuação do Núcleo, 

pois lida diretamente com os interesses dos estudantes do universo TSI@UMinho. 

 Entre os principais pontos, destacam-se os seguintes: 

 

Promoção de reuniões periódicas com delegados – pretende-se promover reuniões com os 

delegados de ano dos vários cursos que integram o universo TSI@UMinho para desta forma 

conseguir ter uma melhor noção do quotidiano dos vários anos e para manter uma relação de 

maior proximidade entre os vários representantes estudantis do departamento, sempre com o 

objetivo de defender os interesses dos alunos. 

 

Promoção de reuniões com as direções de curso – pretende-se promover reuniões com as 

direções de curso dos vários cursos do universo TSI@UMinho com o objetivo de manter uma via 

de comunicação constante entre os alunos e as direções de curso e para debater eventuais 

problemas e ou melhorias que possam surgir/ser sugeridas. 
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Defesa do aluno – tal como está especificado na missão do Núcleo, a representação e defesa 

dos alunos do universo TSI@UMinho é fulcral. Assim, pretende-se representar os alunos sempre 

de forma séria, coerente e cuidada, defendendo os seus interesses perante os órgãos 

competentes. 

 

Criação do cartão de sócio do Núcleo de Estudantes de Sistemas de Informação – com a 

legalização do Núcleo de Estudantes de Sistemas de Informação pretende-se criar um cartão 

com vantagens para os sócios do Núcleo a nível cultural, alimentar, académico e tecnológico. 

 

 

Âmbito Pedagógico 
 

 É essencial procurar e assegurar as condições necessárias para que todos os alunos 

consigam desenvolver as suas capacidades e competências sem qualquer limitação, prestando 

um apoio contínuo ao longo das várias fases das suas vidas académicas. 

 

Organização do Dia do Curso – o Dia do Curso surge da vontade de promover um debate entre 

os estudantes em que seja possível discutir os problemas relacionados com o universo 

TSI@UMinho. Passa também pela procura de soluções para os mesmos, apresentando 

posteriormente ao Departamento de Sistemas de Informação as conclusões obtidas. 

 

Organização de sessões informais com ex-alunos – a organização das sessões informais vem da 

necessidade de criar um canal de interação entre antigos e atuais alunos num ambiente propício 

ao debate de temas mais específicos, propostos pelos atuais alunos. 

 

Sala de estudo – tendo já, o universo TSI@UMinho, uma dimensão considerável e existindo 

muitas vezes a falta de locais para estudo, pretendemos articular um conjunto de salas de 

maneira a criar um horário em que exista sempre uma sala disponível para os alunos estudarem. 

 

Desafio semestral em colaboração com empresas – com este ponto pretende-se fomentar a 

ligação entre as empresas da área das TSI e os alunos, promovendo desafios de vários âmbitos 

para os alunos solucionarem. 

 

Organização de sessões de esclarecimento das UC’s de 10 ECTS – dada a importância acrescida 

que as UC’s de 10 ECTS têm no plano curricular, pretende-se promover sessões de 

esclarecimento das mesmas, apresentando tecnologias, métodos de trabalho, referenciais, 

entre outras ferramentas de trabalho que se poderão revelar fundamentais para o bom 

desenvolvimento da UC. 

 

Organização de sessões de esclarecimento das UC’s optativas – tal como as UC’s de 10 ECTS, 

também a escolha das UC’s optativas apresenta uma grande importância no percurso académico 

pois pode direcionar o aluno para determinada área das TSI. Desta forma, a organização destas 

sessões prende-se com a necessidade de uma apresentação mais esclarecedora destas mesmas 

UC’s, evidenciando a área das TSI a que pertencem e as suas saídas. 
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Âmbito Social 
 

 A vertente social deve ser sempre foco de atenção das estruturas estudantis, fazendo 

por isso, parte do campo de ação da AIS.SC UMinho. Assim, é fulcral fomentar um espírito social, 

partindo de valores como a solidariedade e a entreajuda. 

 

Apoio ao aluno – pretende-se manter uma relação de proximidade entre o Núcleo e os 

estudantes, divulgando e permitindo que estes procurem o Núcleo, em caso de dúvidas, 

relativamente à candidatura à Bolsa de Estudo ou ao Fundo Social de Emergência, por exemplo. 

 

Organização de campanhas de solidariedade – pretende-se promover campanhas de 

solidariedade, seja de recolha de alimentos, vestuário ou brinquedos, como forma de apoio a 

Instituições de Solidariedade Social da área. 

 

 

Comunicação & Imagem 

 

 É a partir da comunicação que conseguimos obter a informação. Por isto é que a 

Comunicação & Imagem de qualquer órgão assume papel tão determinante. É com o objetivo 

de permitir o acesso facilitado às vias de comunicação do Núcleo que apresentamos as seguintes 

propostas: 

 

Upgrade visual do site da AIS – este ponto surge da necessidade de dinamizar o site do Núcleo, 

tornando-o mais dinâmico e interativo para os alunos do universo TSI@UMinho. Pretende-se 

também incluir uma secção que facilite aos alunos a apresentação de críticas/sugestões ao 

Núcleo. 

 

Promoção das vias de comunicação da AIS – cada vez mais, a internet e as redes sociais se 

assumem como elementos principais da comunicação fruto da evolução tecnológica que se tem 

feito sentir ao longo dos últimos anos. Como tal, pretende-se promover todas as vias de 

comunicação ao serviço do Núcleo de maneira a fazer chegar toda a informação a todo o 

universo TSI@UMinho. 

 

Elaboração de uma newsletter periódica – com a elaboração de newsletters pretende-se 

disponibilizar, de forma mais apelativa, as atividades organizadas pelo Núcleo, bem como o 

desenvolvimento das mesmas. 

 

Promoção do curso junto das escolas secundárias – sendo este também um dos objetivos do 

Núcleo, pretende-se aumentar a visibilidade dos cursos do universo TSI@UMinho nas várias 

escolas da área através da interação direta com as mesmas. 
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Formação e Saídas Profissionais 
 

 A missão do Núcleo passa também por “promover o intercâmbio de ideias, experiências 

e conhecimentos entre estudantes, académicos e profissionais envolvidos no desenvolvimento, 

gestão e utilização de Tecnologias e Sistemas de Informação”. Assim, a Formação e Saídas 

Profissionais apresentam um papel estruturante no desenvolvimento das capacidades e 

competências dos alunos dos vários cursos associados ao Núcleo. 

 

Organização do TSI2Market – sendo este o principal evento associado à AIS.SC UMinho, é 

deveras importante que este se paute por um clima de elevado nível organizacional e, também, 

educacional. Pretende-se promover todas as áreas das TSI, mantendo sempre o interesse de 

todos os alunos, para além de fomentar a interação direta entre as empresas da área e os alunos 

do universo TSI@UMinho. 

 

Organização de Formações, Seminários e Workshops – a organização de formações, seminários 

e workshops vem da necessidade de complementar a formação dos alunos do universo 

TSI@UMinho, enriquecendo-os a nível extracurricular. 

 

Estágios de verão – em parceria com várias empresas da área, pretende-se oferecer aos alunos 

vários estágios de verão para conseguirem complementar a sua formação. 

 

Organização de visitas de estudo – com a promoção de visitas de estudo, pretende-se aproximar 

os estudantes da realidade das empresas, apresentando as empresas em contexto 

organizacional. 

 

Criação de repositório de apontamentos – existindo, por vezes, a falta de informação 

relativamente a determinados tópicos, pretende-se criar um repositório transversal a todo o 

universo TSI@UMinho para permitir aos seus alunos obter mais ferramentas de estudo. 

 

 

Âmbito Desportivo 

 

 Sendo a prática do desporto uma atividade extracurricular vital para qualquer aluno 

enquanto pessoa, vemos como fundamental a promoção da prática desportiva.  

 

Promoção do desporto nos cursos do departamento – é a partir do sucesso que os alunos do 

universo TSI@UMinho têm conseguido obter ao longo dos últimos anos, nas várias competições 

organizadas na Universidade do Minho, que surge este foco de ação. Pretende-se apoiar todos 

os alunos, em parceria com o Departamento de Sistemas de Informação, que pretendam levar 

o desporto no curso a um patamar de excelência, através de apoio financeiro e/ou material. 


