
 

 

 

 

 

 

Núcleo de Estudantes de Sistemas de Informação da Universidade do Minho 

 

 

Programa Eleitoral da Lista A 

 

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

Sistemas de Informação da Universidade do Minho, assume uma filosofia na qual os alunos se 

posicionam no topo das suas prioridades. Com o objetivo de uma maior proximidade entre a 

comunidade TSI@UMinho, a lista é formada por alunos de diversos anos, pois só com conhecimento 

de causa é que esta poderá defender ao máximo os interesses dos estudantes e de todos os cursos 

ao abrigo do Departamento de Sistemas de Informação.  

 

É com foco na formação do aluno, no aumento do interesse e participação nas atividades do 

núcleo e na divulgação de curso no mercado de trabalho, que esta lista irá direcionar todos os seus 

esforços.  

Esta candidatura é apresentada por um grupo de estudantes bastante diversificado e 

competente que assume, desde já, uma postura positiva e entusiasta no que diz respeito aos 

objetivos a cumprir.  

Posto isto, estará representado neste programa eleitoral um conjunto de propostas que esta 

nova equipa crê serem necessárias e praticáveis, mas que, no decorrer do exercício, serão 

complementadas por outras atividades. 
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 Formações 

Existe, cada vez mais, a necessidade de formação contínua para obter conhecimento 

diversificado. Deste modo, pretende-se organizar formações com o intuito de aumentar e adequar o 

conhecimento dos estudantes tendo em conta a sua jornada académica e posterior vida profissional. 

Estas formações serão orientadas por especialistas na área em questão. 

 

 Repositório  

Pretende-se criar um repositório de trabalhos e apontamentos acessível a todos os estudantes 

do departamento de Sistemas de Informação, com o intuito de fornecer material auxiliar de estudo.  

 

 Sessões de esclarecimento sobre as unidades curriculares 

A atividade pretende proporcionar aos alunos um esclarecimento das várias unidades 

curriculares que frequentarão em cada um dos semestres, havendo um maior destaque nas de 10 

ECTS. Será promovido um momento bastante informal, sendo dado o testemunho de alunos que 

completaram essas UC’s em anos anteriores. Serão, também, apresentadas de uma forma geral as 

tecnologias que foram utilizadas, os principais objetivos da UC, a relação com as outras UC’s, 

conselhos úteis para o desenvolvimento do trabalho e ainda um momento de dúvidas. 

 

 TSI2Market 

É o evento de maior responsabilidade e tradição organizado pela AIS.SC UMinho. O TSI2Market 

é muito importante para todos os alunos pelo contacto com empresas da área das TSI e pela 

possibilidade de participar em diversas palestras, workshops e concursos que contribuem tanto para 

a contextualização no mercado de trabalho como para a aquisição de novos conhecimentos e 

experiências. Como tal, é do interesse de todos os alunos a continuidade da aposta neste evento, 

pretendendo-se desenvolver novas atividades e abordar novos temas e conceitos. 



 Visitas de estudo 

Muitos dos alunos que frequentam o universo TSI não sabem nem imaginam como será, de 

uma forma mais detalhada, o dia-a-dia de um profissional na área de SI numa organização. Deste 

modo, pretendemos aproximar a relação dos alunos com as empresas e dar-lhes confiança e 

motivação necessárias para alcançarem os seus objetivos dentro do universo TSI. 

 

 

 Workshops 

A realização de Workshops pretende demonstrar e aplicar técnicas convidando a plateia a 

participar ativamente e não apenas como meros espetadores. O principal objetivo é levar até aos 

estudantes conhecimentos sobre diversas temáticas através da prática de exercícios de acordo com 

o assunto em questão. Deste modo, e centrados nas necessidades de todos os estudantes, estes 

workshops são inteiramente direcionados para a aprendizagem de todos os interessados. 

 

 

 

 

 

 


