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Apresentação  

 

O Núcleo de Estudantes do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa (NESISCTE) 

é uma associação juvenil que visa promover a partilha de conhecimento no meio 

académico junto dos estudantes de Sociologia e dos demais interessados na área. Para 

além da partilha de conhecimento, o NESISCTE procura promover a integração dos 

estudantes e fomentar os seus relacionamentos socio-afetivos, procurando oferecer, 

igualmente, o melhor meio de aprendizagem possível.  

Através da promoção de atividades que recaem sobre diferentes aspetos da vida 

académica, social e profissional dos estudantes, pretendemos dotá-los de ferramentas 

intelectuais e de experiências que os inspirem e os motivem. Como tal, a organização dos 

Colaboradores e de Membros Titulares e Suplentes da Direção divide-se em 

departamentos e equipas, apresentadas no seguinte capítulo. 

 

Departamentos 

 

O NESISCTE apresenta uma divisão funcional do trabalho, sendo a sua estrutura 

organizacional dividida em Departamentos e Equipas de Projeto. 

Os Departamentos são grupos de trabalho do NESISCTE que exercem as suas 

funções ao longo de todo o mandato e são estabelecidos segundo o critério da divisão por 

funções, áreas de conhecimento ou áreas de atividade. 

As Equipas de Projeto são multidisciplinares e focam-se em atividades de longa 

ou curta duração, dedicadas a uma área ou objetivo específico.  
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Departamento de Apoio ao Estudante 

O departamento de apoio ao estudante visa dar apoio aos estudantes de Sociologia 

que sintam dificuldades acrescidas no seu trajeto académico. Este foca-se nas áreas de 

percurso académico, mercado de trabalho e cultural. 

Coordenadora: Marisa Santos. 

Vice-Coordenador: Miguel Delgado. 

 

Plano de Atividades 

 

Workshops e Formações 

Os workshops e formações programados para este mandato têm como principal 

objetivo equipar os estudantes que procuramos apoiar com ferramentas essenciais para o 

seu percurso académico. Estes dividem-se em duas vertentes, a académica e o mercado 

de trabalho.  

Nos workshops de vertente académica o foco será em abordar competências 

linguísticas, digitais e de estudo. Por outro lado, nos workshops que incidem no mercado 

de trabalho, serão abordados temas como criação de CV e cartas motivação, postura em 

entrevistas e competências. 

Data: 2 por semestre (outubro e novembro; março e abril)  

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa.  

 

Visitas culturais 

Com o propósito de difusão cultural, de costumes e tradições, o departamento traz 

aos estudantes visitas a espaços culturais na área metropolitana de Lisboa, tais como 

jardins, museus e monumentos. 

Data: 1 por semestre (final novembro e início maio). 

 

Dinâmicas  

Estas dinâmicas estarão divididas entre atividades de trocas culturais e em mesas 

redondas onde serão abordadas diversas temáticas que permitiram um espaço de conversa 

e partilha entre os estudantes. Pretendemos quebrar a distância sentida por estes 

estudantes em relação aos seus colegas.  

Data: 1 por semestre (início outubro e final de fevereiro). 
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Acompanhamento aos Estudantes  

Um dos principais objetivos do departamento é apoiar diretamente os estudantes. 

Neste sentido, está previsto o acompanhamento próximo com vista a reconhecer quais as 

necessidades específicas e de que forma a equipa poderá apoiar fazendo a ponte entre os 

estudantes e o Iscte. Este acompanhamento será feito através do grupo, já existente, com 

os estudantes, assim como conversas individuais que permitirão fazer o levantamento dos 

problemas e necessidades que existem.  

Data: Ao longo do ano. 

 

Orçamento  

 

 

Departamento Cultural e Pedagógico 

O Departamento Cultural e Pedagógico é responsável por organizar eventos que 

têm em vista proporcionar aos estudantes uma maior familiaridade com o curso de 

Sociologia, estimulando a sua cultura geral e debate, e promovendo iniciativas que visam 

melhor prepará-los para o mercado de trabalho e para outros percursos mais avançados 

na academia. 

Os eventos têm como objetivo fornecer as ferramentas necessárias para os 

estudantes ingressarem, a título de exemplo, em graus académicos superiores e no 

mercado de trabalho e apelam a uma maior participação dos estudantes de forma a 

desconstruir temas da atualidade, assim como a desenvolver o seu pensamento crítico. 

Coordenadora: Carolina Marques. 

Vice-Coordenadora: Susana Pinheiro. 

Colaboradoras: Beatriz Machado e Mariana Calado. 

  

Atividade Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Deslocações para 
visitas culturais

70 € 35 €  - € 35 €  - € -35 €

Formadores 50 €  - €  - € 50 €  - € -50 €
Materiais 30 €  - €  - € 30 €  - € -30 €

Total 150 € 35 € 0 € 115 € 0 € -115 €

Departamento 
de Apoio ao 
Estudante



 

10 
 

 

Plano de Atividades 

 

Workshop “Como construir um CV?” 

O workshop tem como objetivo ajudar os estudantes na construção e consolidação 

do seu Curriculum Vitae, de forma a torná-lo apelativo e informativo para os 

selecionadores, através de dicas e elementos-chave. Este ano, consideramos pertinente 

fazê-lo em conjunto com o novo departamento de Apoio ao Estudante. 

Data: 10 a 14 de outubro de 2022 

Local: Zoom/Presencial 

 

Workshop “Como construir uma Carta de Motivação?”  

A par com o CV, a Carta de Motivação é um dos elementos cada vez mais 

relevantes nos processos de candidatura, inclusive de mestrado. Assim, pretende-se 

ajudar os estudantes a perceber qual deve ser a estrutura de uma carta de motivação, qual 

a informação crucial e relevante que deve conter e o que não fazer. Tal como o evento 

anterior, e por se tratar de um evento de continuidade, consideramos importante realizá-

lo em conjunto com o departamento de Apoio ao Estudante. 

Data: 10 a 14 de outubro ou 17 a 21 de outubro de 2022 

Local: Zoom/ Presencial 

 

Tardes Sociológicas  

De forma a estimular o pensamento crítico e a argumentação dos estudantes, 

pretende-se colocá-los, aleatoriamente, a favor ou contra um determinado tema 

apresentado previamente. Após a discussão das partes estará presente um orador para 

reunir os argumentos dos estudantes e apresentar informação académica e sustentada 

acerca do tema.  

Data: 24 a 25 de outubro de 2022 

Local: Zoom/Presencial 

 

Testemunhos de Mestrado  

Com o objetivo de facilitar o processo de escolha dos estudantes e o processo de 

candidatura, este evento pretende dar a conhecer os mestrados que os estudantes de 
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sociologia podem escolher, através do testemunho de estudantes já licenciados que os 

frequentam.  

Data: 14 a 18 de novembro de 2022 

Local: Zoom/ Presencial 

 

Ir de Erasmus  

Este evento tem como objetivo orientar os estudantes em todo o processo 

necessário para realizar o Programa de Eramus+ e dar testemunhos de estudantes que se 

encontrem ou tenham realizado o Programa de Erasmus+. Pretende dar a conhecer os 

requisitos e esclarecer dúvidas relativas à candidatura, estadia e burocracias relacionadas.  

Para além disto, pretendemos criar uma FAQ (Frequently Asked Questions) no 

site do núcleo com as principais questões relativamente ao programa Erasmus+, com o 

objetivo de perceber quais as principais dúvidas dos estudantes. E ainda criar um Guia de 

Erasmus que inclui toda esta informação, o processo que é feito antes, durante e depois 

do programa. 

Data: 14 a 18 de novembro ou 21 a 25 de novembro de 2022  

Local: Zoom 

 

Áreas da Sociologia - Colóquio  

Este evento pretende dar a conhecer as diferentes áreas de estudo da Sociologia, 

o que são, o que fazem e qual a sua importância, por exemplo, através da exposição de 

oradores formados nas mesmas.  

Data: 6 a 10 de fevereiro de 2023 

Local: Presencial 

 

Workshop de Linkedin 

Sendo o Linkedin uma plataforma digital cada vez mais influente no mercado 

trabalho, este workshop visa reforçar a sua importância e mostrar de que forma é que 

pode ser usada em benefício dos estudantes, nomeadamente na procura de estágios e 

emprego.  

Data: 13 a 17 de fevereiro de 2022 

Local: Presencial 
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Onde está o sociólogo?  

Para além de conhecer Sociologia é importante, para os estudantes, perceber qual 

o seu impacto e de que forma é que esta é aplicada e exercida no mundo do trabalho. 

Assim, e de forma a introduzir a UC de LEPS, pretendemos dar a conhecer aos estudantes 

as diversas vertentes de trabalho que os sociólogos integram, através do testemunho de 

indivíduos licenciados em sociologia que já estão integrados no mercado de trabalho.  

Data: 20 a 24 de fevereiro de 2023 

Local: Presencial  

 

Mesa Redonda  

Em parceria com os núcleos de outras ciências sociais, como o núcleo de 

Economia, de Ciência Política e de História, pretende-se fazer um debate entre temas que 

suponham uma posição de esquerda ou de direita.  

Data: 6 a 10 de março de 2023 

Local: Presencial 

 

Noites Sociológicas  

As Noites Sociológicas são um evento onde se pretende criar um espaço de debate 

sobre temas da atualidade para estudantes, docentes e pessoas interessadas na Sociologia, 

permitindo a troca de experiências e opiniões pessoais. 

Data: 20 a 24 de março de 2023 

Local: Presencial 

 

Public Speaking Skills ou Smart Working  

Este evento, em parceria com a Magma Studio, visa expor como comunicar as 

qualidades e adaptar o discurso ao público-alvo, extraindo, através de “pequenos truques” 

a melhor forma de fazer chegar à audiência a informação clara e concisa. 

E pretende dar a oportunidade aos estudantes de incrementar a sua gestão de 

tempo, utilizando estratégias por forma a ultrapassar erros que possam dificultar a 

eficiência do dia-a-dia. 

Data: 27 a 31 de março de 2023 

Local: Presencial 
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Orçamento 

 

Departamento de Marketing 

O Departamento de Marketing é a junção de dois departamentos, que atuam em 

conjunto para te informar e sensibilizar acerca das várias iniciativas do Núcleo de 

Estudantes de Sociologia- Comunicação e Imagem.  

O Departamento de Imagem Responsável pelo design e manutenção de imagem 

do núcleo bem como do registo fotográfico do mesmo. 

O Departamento Comunicação e Parcerias responsável pela implementação, 

inovação e 

realização de estratégias de marketing e comunicação do NESISCTE sendo, assim, 

responsável pela divulgação dos eventos e iniciativas do núcleo (e não só) através das 

suas plataformas nas redes sociais, das quais este departamento está também responsável. 

Além disto, o Departamento de Comunicação e Parcerias tem também como função o 

estabelecimento de parcerias com entidades/organizações/empresas, parcerias essas que 

beneficiem os sócios e os estudantes que o núcleo representa. 

 

Coordenadora: Daria Semenchuk 

Vice-Coordenadora: Sofia Rodrigues 

Colaboradores: Gonçalo Ramos, Alice Pereira, Érica Sousa, Rodrigo Oliveira, Fernando 

Teixeira, Margarida Lopes, Matilde Freitas  

 

 

 

Atividade Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Workshop de Linkedin Oradores 100 €  - €  - € 100 €  - € -100 €
Comida 20 €  - €  - € 20 €  - € -20 €

Bebida 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €

Comida 20 €  - €  - € 20 €  - € -20 €

Bebida 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €
Comida 20 €  - €  - € 20 €  - € -20 €
Bebida 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €

Transporte Oradores 150 €  - €  - € 150  - € -150 €
Comida 20 €  - €  - € 20 €  - € -20 €
Bebida 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €
Comida 30 €  - €  - € 30 €  - € -30 €
Bebida 20 €  - €  - € 20 €  - € -20 €

Evento com Magma 
Studios

Oradores 100 €  - €  - € 100 €  - € -100 €

Total 520 € 0 € 0 € 520 € 0 € -520 €

Áreas da Sociologia - 
Colóquio

Tardes sociológicas

Onde está o sociólogo?

Noites Sociológicas

Mesa Redonda
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Plano de Atividades 

 

Sweat NESISCTE 

Este ano o departamento de Marketing é responsável pelo lançamento da sweat de 

Sociologia que foi elaborada no mandato e anterior. E responsável pela criação e 

lançamento de um design referente ao presente ano letivo.  

Data: setembro e dezembro de 2022 

 

Formação Interna Canva 

Workshop interno aberto a todo o núcleo, mas direcionado em especial para o 

departamento de Marketing, pretende dar a conhecer a plataforma e demonstrar o uso das 

principais ferramentas da qual dispõe.   

Data: 21 de setembro  

 

Curso sobre gestão de conflitos  

Capacitar todos os estudantes que queiram intermediar e gerir conflitos da melhor 

forma, usufruindo da parceria que o NESISCTE tem com a SPEAK & LEAD. 

Data: 15 de outubro 

 

Formação interna de edição de vídeo 

Divulgar mais informação sobre a edição de vídeo junto dos estudantes de 

Sociologia e mais importante ainda para membros do NESISCTE, nomeadamente para 

SOCIALIS e Marketing. No entanto, qualquer pessoa pode e deve participar. 

Data: 18 de outubro  

 

Yearbook lauch 

Ao longo do ano, através dos eventos realizados, serão recolhidos registos 

fotográficos de forma a poder montar um livro de memórias do ano letivo, a ser lançado 

no fim, e em conjunto com fotos enviadas pelos estudantes. Será composto por todas as 

memórias e fotografias que os estudantes queiram partilhar com o NESISCTE. Este 

yearbook será disponibilizado online para todos os estudantes de Sociologia poderem 

consultar. 

Data: 12 de junho 
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Orçamento 

 

 

Departamento Pedagógico do Ensino Secundário 

O Departamento Pedagógico do Ensino Secundário tem como principal objetivo 

realizar dinâmicas, via apresentações e debates, com diversas turmas do Ensino 

Secundário. Tendo lugar nas próprias escolas, no Iscte e este ano, possivelmente, em 

formato de videoconferência, aquilo que o departamento procura fazer, através das 

dinâmicas, é oferecer uma introdução da Sociologia aos estudantes do Ensino Secundário, 

fomentando o seu interesse e conhecimento sobre a mesma. 

Coordenadora: Inês Consciência 

Vice-Coordenadora: Joana Fernandes 

Colaboradores:  Luana Havelda, Patrícia Valente, Alexandra Moniz 

 

Plano de atividades 

 

Dinâmicas: “Um Olhar Sociológico sobre o Mundo” 

O departamento Pedagógico do Ensino Secundário, dedica-se à apresentação de 

um modo dinâmico e apelativo da Sociologia enquanto ciência, aos alunos do 11º e 

principalmente 12º ano, que têm a disciplina de Sociologia no seu currículo escolar. 

Focamo-nos em transmitir aos alunos/as o que é a Sociologia, como é que a Sociologia é 

profissionalizável e ainda lançamos um debate para fomentar e desenvolver o espírito 

crítico dos/as estudantes e para que possam expressar as suas opiniões. 

No final de cada dinâmica, estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas 

sobre a Sociologia ou outros assuntos do processo de transição que os alunos enfrentam 

para o mundo académico. 

 

Atividade Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Credenciais
Materiais de 
Identificação

50 € 0 €  - € 50  - € -50 €

T-shirts
Materiais de 
Identificação

50 € 0 €  - € 50  - € -50 €

Total 100 € 0 € 0 € 100 € 0 € -100 €



 

16 
 

Promoção e reconhecimento  

De modo a promover o núcleo e o trabalho do departamento, foi pensada a 

realização de vídeos de apresentação, nomeadamente em formato de “vlog” aquando da 

execução de dinâmicas presenciais nas escolas e partilha dos mesmos nas nossas 

plataformas. Para além destes, serão feitos ainda posts no Instagram do núcleo, de forma 

a responder às principais questões dos estudantes relativamente ao departamento e à sua 

atuação. 

 

Acompanhamento e auxílio nos trabalhos dos/as alunos/as 

No caso de necessidade dos alunos/as e se os docentes requisitarem, também 

prestamos auxílio nos trabalhos científicos para avaliação dos alunos. 

Locais: Via Zoom, Campus das Escolas convidadas ou Campus ISCTE-IUL. 

 

Orçamento 

 

 

Departamento Recreativo 

O Departamento Recreativo está encarregue de organizar eventos recreativos e 

lúdicos do NESISCTE, com o objetivo de proporcionar aos estudantes momentos de 

descontração, convívio e diversão. 

Coordenador: Pedro Ramos. 

Vice-Coordenador: Henrique Monteiro. 

Colaboradores: Francisco Palha, Sofia Conceição. 

  

Atividade Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Daniel Sampaio Transporte 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €
Quinta do Marquês Transporte 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €
Maristas de Carcavelos Transporte 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €
Frei Gonçalo de 
Azevedo

Transporte 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €

D.Dinis Transporte 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €
Alcácer do Sal Transporte 20 €  - €  - € 20 €  - € -20 €
Lindley Cinta Transporte 10 €  - €  - € 10 €  - € -10 €

Total 80 € 0 € 0 € 80 € 0 € -80 €
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Plano de atividades 

 

Sunset  

O Sunset de Sociologia procura dar as boas-vindas aos novos estudantes através 

de um momento de descontração onde estes têm oportunidade de conviver, criar novas 

amizades e fortalecerem as suas relações sociais.  

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa.  

Jantar de núcleo  

Atividade para fortalecer a união dos membros do núcleo. Data a definir com 

recursos humanos, sendo que gostaríamos de apostar numa data em que este evento 

servisse como team-building e introdução à equipa no NESISCTE. 

Data: outubro 

Jantar de curso  

O Jantar de Curso será um momento de socialização fora do contexto académico 

onde os estudantes, independentemente do ano ou do ciclo que frequentam, poderão 

estabelecer/fortalecer laços entre si, num ambiente de descontração. Neste primeiro 

vamos focar na introdução dos caloiros à vida universitária criando a oportunidade 

perfeita para que se conheçam fora do contexto escolar e para se aproximarem dos 

restantes estudantes de sociologia. 

Data: novembro   

 

Fim de semana de curso  

O Fim de Semana de Sociologia será um momento em que os estudantes poderão 

ter uma pausa de todo o trabalho que a faculdade lhes dá e tem como objetivo promover 

a interação dos estudantes fora do contexto académico. 

Data: fevereiro 

Jantar de curso  

Neste segundo jantar vamos focar no reencontro dos alunos que vêm de Erasmus 

com os seus colegas, para que possam partilhar as suas experiências e voltem a recordar 

o excelente ambiente que se vive no Iscte e em Sociologia. 

Data: maio 
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Evento solidário  

Porque o nosso departamento não se quer limitar procuramos trazer um evento 

solidário para tornar as boas ações em algo boémio e divertido. Ver a hipótese de parcerias 

com outros núcleos, AE ou até outras faculdades. 

 

Roast Sociologia  

Evento com o objetivo de criar ligação entre os alunos mais velhos e os alunos 

mais novos, trazendo as histórias mais cómicas que os alunos têm uns com os outros, 

mantendo um clima engraçado, mas principalmente ousado. 

 

Gala de Finalistas 

O Jantar de Finalistas tem como objetivo promover um último encontro entre os 

finalistas do presente ano letivo, para que possam reviver os momentos passados ao longo 

do seu percurso académico. 

Data: maio  

 

 

 

Orçamento 

 

1 841,50 € 989,50 €Sunset 2º Semestre

(com base na estimativa 
do sunset do 1º 

Semestre, também a 
dividir com outro 

núcleo)

852,00 € - € - € 852,00 €

6 683,00 € 2 074,00 €Total 5 609,00 € 1 000,00 € 0,00 € 4 609,00 €

Geral Impressões 5,00 € - € - € 5,00 € - € -5,00 €

-200,00 €Atividades 200,00 € - € - € 200,00 € - €

- € - € - €

3 000 € 500,00 €

Alojamento Staff 200,00 € - € - € 200,00 € - € -200,00 €Fim de Semana de 
Sociologia

Alojamento Alunos 2 500 € - € - € 2 500 €

Transporte Alunos 1 000,00 € 1 000,00 € - €

589,00 €

Total Sunset 1º 
Semestre (em divisão 
com o outro núcleo)

852,00 € - € - € 852,00 € 1841,5 989,50 €

Venda Cidras (5 barris) - € - € - € - € 589,00 €

-350,00 €

Venda Cervejas (15 
barris)

- € - € - € - € 2 950 € 2 950 €

(3) Seguranças 350,00 € - € - € 350,00 € - €

-250,00 €

(24) Garrafas de água 
50cl

4,00 € - € - € 4,00 € 24,00 € 20,00 €

(5) barris de cidra 250,00 € - € - € 250,00 € - €

- € -320,00 €

Receitas Balanço

- €

(11) barris de cerveja 660,00 € - € - € 660,00 € - € -660,00 €

Caução do aluguer 120,00 € - € - € 120,00 € 120,00 €

Sunset 1º Semestre

Atividades Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ

Financiamento 
NESISCTE 
(despesas)

Aluguer de 4 Kit's 
cerveja (4 máquinas, 4 

botijas e 4 barris)
320,00 € - € - € 320,00 €
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Departamento de Recursos Humanos 

O Departamento de Recursos Humanos tem em vista a promoção de harmonia e 

união de todo o Núcleo de Estudantes de Sociologia do Iscte. Para tal, desenvolve 

atividades internas (e externas), de modo a promover o desenvolvimento a nível 

individual e coletivo. Entre as atividades desenvolvidas para os fins acima referidos, 

podemos elencar as atividades de socialização, processo de recrutamento e seleção, 

avaliação de desempenho e autoavaliação,e, ainda, a dinamização de estratégias que 

melhoram a eficácia organizacional, através de formações internas que capacitem os 

membros das ferramentas necessárias ao melhor desenvolvimento das atividades. 

Coordenador: Miguel Monteiro. 

Vice-Coordenador: Tiago Góis. 

Colaboradores: Ana Beatriz, Irina Patrício, Tiago Ferreira 

 

Plano de atividades 

 

Recrutamento Interno 

O recrutamento interno é um processo que dá oportunidade aos membros do 

núcleo de estudantes de sociologia integrarem um novo departamento, com efeito 

cumulativo (ou não). Este processo assemelha-se ao de recrutamento e seleção, uma vez 

que inclui a análise de CV, uma entrevista e posterior análise com o departamento que o 

candidato tem em vista integrar. Caso o candidato entre no respetivo departamento, irá 

passar por duas semanas de experiência. 

Data: 22 a 31 agosto de 2022. 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. 

 

Gala de Apresentação 

A gala de apresentação idealmente é uma mini cerimónia com objetivo de 

agradecer aos antigos membros do NESCISCTE o contributo que deram para o 

desenvolvimento do mesmo, proferindo algumas palavras de agradecimento e atribuição 

de uma lembrança do NESCISCTE, e ainda proporcionar a partilha de experiências dos 

antigos membros com os atuais membros, tornando assim inspirador para o mandato que 

se segue. Finalizando com apresentação das atividades a realizar no mandato 2022/23. 
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Data: 14 a 19 setembro 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. 

 

1º fase de recrutamento e seleção 

A 1ª fase do processo de recrutamento e seleção de estudantes para integrarem o 

NESISCTE envolve um processo formal de candidatura, seguindo-se uma dinâmica de 

grupo e, por fim, uma entrevista individual. A integração dos novos membros concretiza-

se com a realização de um Welcome Session, que permite o contacto com o NESISCTE e 

o departamento que irá integrar e, desta forma, aprender o funcionamento e dinâmica do 

núcleo e do departamento. 

Data: 14 a 31 setembro 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. 

 

Workshop Saúde Mental 

Tendo conhecimento da falta de informação sobre o tema e, muitas vezes, da falta 

de consciência da sua importância, pretendemos dar a conhecer as medidas especializadas 

a tomar em determinadas situações. Ainda é pretendido dar a conhecer a amplitude dos 

problemas de saúde mental existentes e as estratégias de prevenção/controlo. Atendendo 

à importância desta formação e da problemática, temos em vista o capacitar todos os 

elementos para a atuação consciente e informada. Assim, abrimos esta formação a todos 

os elementos do Iscte, ou seja, a todos os funcionários, professores, alunos, investigadores 

e técnicos, excluindo-se todos os que não estejam, atualmente, a exercer funções no Iscte. 

Data: outubro  

Local: Iscte - Instituto Universitário de Lisboa. 

 

Formação – Entrevistas: Como brilhar no recrutamento? 

Esta formação será realizada com o intuito de preparar melhor os estudantes para 

aquilo que será uma futura realidade ou que para muitos já foi. Dando a cada um dos 

participantes a oportunidade de ser cada vez melhor nas entrevistas de emprego que 

tendem a surgir ao longo e desta forma conseguirem alcançar mais facilmente aqueles 

que são os seus objetivos a nível profissional. Assim, abrimos esta formação a todos os 

elementos do Iscte, ou seja, a todos os funcionários, professores, alunos, investigadores e 

técnicos, excluindo-se todos os que não estejam, atualmente, a exercer funções no Iscte. 
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Data: outubro de 2022. 

Local: Iscte - Instituto Universitário de Lisboa. 

 

Formação Primeiros Socorros 

A formação de primeiros socorros é realizada com o intuito de transmissão de 

conhecimento sobre as medidas de segurança a utilizar em casos de emergência médica. 

Ainda que esta formação seja indicada para o departamento Recreativo, é aconselhada a 

frequência de todos os membros, independentemente do departamento de origem. 

Atendendo à importância desta formação e com vista a capacitar todos os 

elementos para uma atuação consciente e informada, em caso de necessidade de 

emergência, abrimos uma vez mais esta formação a todos os elementos do Iscte. Ou seja, 

todos os funcionários, professores, alunos, investigadores e técnicos poderão frequentar 

esta formação, excluindo-se todos os que não estejam, atualmente, no Iscte a exercer 

funções.  

Data: novembro e fevereiro de 2022  

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. 

 

1ª atividade de socialização interna 

A atividade de socialização tem em vista promover um convívio informal entre os 

membros do NESISCTE, fora do contexto de organização de projetos. Realizar-se-ão 

atividades com o objetivo de “quebrar o gelo” e fortalecer a relação e a cultura 

organizacional, de união e harmonia. Esta atividade consiste num jantar/almoço interno 

do núcleo, que irá incluir uma troca de prendas, alusiva à época natalícia.  

Data: dezembro de 2021. 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. 

 

1ª Avaliação de desempenho de departamento, colaboradores e coordenadores 

A atividade de avaliação de desempenho tem como objetivo o reconhecimento 

(positivo e a melhorar) das atividades e dos membros, incidindo sobre o departamento, 

colaboradores e coordenadores. Desta forma, permite o balanço individual e coletivo de 

todos os membros e trabalho desenvolvido até à data, de forma breve e simples. Será 

ainda incorporada neste processo uma autoavaliação, no qual poderão fazer uma breve 

reflexão sobre o trabalho que têm vindo a desenvolver e, posteriormente, encontrar 
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estratégias em conjunto, com vista a melhorar o seu desempenho individual e coletivo. 

Ainda neste momento, procurar-se-á apurar o bem-estar dentro do departamento, ou seja, 

compreender a relação e harmonia entre os membros de cada departamento e também 

entre departamentos. 

Data: janeiro 2023 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. 

 

“Diz-nos o que pensas” 

No seguimento da avaliação de desempenho e autoavaliação, será realizado um 

breve questionário, com uma única pergunta “Diz-nos o que pensas?”, de resposta aberta 

e anónima. Com este questionário, é pretendido que todos os membros do núcleo tenham 

a possibilidade de expor, abertamente, qualquer tipo de problema que considerem 

importante, para si ou para o núcleo, sem que se sintam expostos e/ou em posição 

desagradável. No entanto, caso pretendam uma ajuda mais próxima, podem incluir o 

nome no questionário, para que obtenham a ajuda do departamento de Recursos 

Humanos. 

Data: janeiro e março de 2023. 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa 

 

2ª fase de recrutamento e seleção de colaboradores: Recrutamento Momentâneo 

A 2º fase do processo de recrutamento e seleção de estudantes para integrarem o 

NESISCTE, envolve apenas os departamentos com défice de membros, isto é, este 

recrutamento baseia-se apenas em recrutamentos momentâneos para o preenchimento de 

vagas específicas e não um recrutamento aberto a todos os departamentos. O processo 

que envolve aproxima-se do recrutamento normal, ou seja, envolve uma dinâmica de 

grupo e entrevista individual onde teremos a oportunidade de conhecer as motivações e 

competências dos candidatos, bem como as necessidades de cada departamento. 

Finalizado o recrutamento, será realizado um Welcome Session, com vista a integrar os 

novos membros, permitindo um primeiro contacto com NESISCTE e particular 

incidência com o departamento que integrará. 

Data: março de 2023 (eventualmente poderá haver vários recrutamentos momentâneas 

de acordo com as necessidades de cada departamento). 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa 
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2ªa Atividade de socialização interna 

A segunda atividade de socialização irá permitir um convívio entre os membros 

do NESISCTE fora do contexto de organização de projetos. Visando o fortalecimento da 

cultura organizacional, bem como da união e harmonia do NESISCTE, será realizada uma 

atividade de team building associada a um jantar/almoço interno. 

Data: março de 2023. 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. 

 

2ª Avaliação de desempenho de departamento, colaboradores e coordenadores 

A atividade de avaliação de desempenho tem como objetivo o reconhecimento 

(positivo e a melhorar) das atividades e dos membros, incidindo sobre o departamento, 

colaboradores e coordenadores. Desta forma, permite o balanço individual e coletivo de 

todos os membros e trabalho desenvolvido até à data, de forma breve e simples. 

Será ainda incorporada neste processo uma autoavaliação, no qual poderão fazer 

uma breve reflexão sobre o trabalho que têm vindo a desenvolver e, posteriormente, 

encontrar estratégias em conjunto, com vista a melhorar o seu desempenho individual e 

coletivo. Ainda neste momento, procurar-se-á apurar o bem-estar dentro do 

departamento, ou seja, compreender a relação e harmonia entre os membros de cada 

departamento e também entre departamentos. 

Data: abril 2023. 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. 

 

3ª Atividade de socialização interna 

A atividade de socialização vai permitir que os membros do NESISCTE convivam 

fora do contexto de organização de projetos, conhecendo-se melhor, o que visa o 

fortalecimento de uma cultura organizacional de união e harmonia. Esta atividade 

consiste num jantar/almoço interno do núcleo, em socialização associativa e uma 

atividade de team building. 

Data: maio de 2023. 
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Orçamento 

 

 

Departamento de Responsabilidade Social  

O Departamento de Responsabilidade Social pretende informar e consciencializar 

a comunidade estudantil e não estudantil para temas relevantes e atuais na sociedade. 

Deste modo, realizaremos atividades de consciencialização social e cidadania, 

englobando temas como a sustentabilidade e o voluntariado, em que os estudantes 

poderão não só enriquecer o seu conhecimento como também participar de forma ativa 

nas atividades. 

Coordenadora: Laura Ferreira 

Vice-Coordenador: Sofia Pereira 

 

Plano de Atividades 

 

A Importância do Associativismo  

Este evento pretende dar a conhecer aos estudantes (sobretudo de primeiro ano) 

quais as oportunidades de associativismo existentes no Iscte, através dos relatos pessoais 

de representantes das diversas associações juvenis. Assim, pretende-se dar a conhecer a 

importância do associativismo e relatar as aprendizagens, principalmente as soft skills e 

competências, que se adquirem ao participar nas diferentes causas.  

Atividade Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Welcome Session da 1ª 
Fase de Recrutamento de
colaboradores

Comida 15 €  - €  - € 15 €  - € -15 €

Gala de apresentação
Comida e 

lembranças
30 €  - €  - € 30 €  - € -30 €

Workshop de Saúde 
Mental

Formador 100 € 50 €  - € 50  - € -50 €

1º Formação de primeiros 
socorros

Formador 100 € 50 €  - € 50  - € -50 €

2 ºFormação de primeiros 
socorros

Formador 100 €  - €  - € 100  - € -100 €

Entrevistas: Como brilhar 
no recrutamento?

Formador 100 €  - €  - € 100 €  - € -100 €

2ª atividade de 
socialização

Comida 15 €  - €  - € 15 €  - € -15 €

3ª atividade de 
socialização interna

Comida 15 €  - €  - € 15 €  - € -15 €

Welcome Session da 2ª 
Fase de Recrutamento de
colaboradores

Comida 15 €  - €  - € 15 €  - € -15 €

Total 490 € 100 € 0 € 390 € 0 € -390 €
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Nesta edição, pretendemos alterar o formato presencial para um formato online, 

no qual serão publicados vídeos nas redes sociais do NESISCTE, a dar a conhecer as 

oportunidades de participação em associações aos novos estudantes, de forma simples, 

rápida e intuitiva. 

Este evento também tem como finalidade dar a conhecer o NESISCTE e, 

consequentemente, a abertura da 1ª fase de recrutamento.  

Data da realização: 16 a 21 de outubro 

Local: Plataformas online NESISCTE 

 

Fórum do Voluntariado 

O Fórum do Voluntariado é uma página online de divulgação de diversas 

oportunidades de voluntariado. Será uma procura contínua de parcerias numa plataforma 

aberta, em que o voluntário poderá pertencer, ou não, ao NESISCTE.  

Algumas das informações sobre as organizações/instituições parceiras que vão 

estar disponíveis na plataforma são as tarefas dos voluntários, localização da 

organização/instituição e contactos, assim como a divulgação de locais/instituições de 

doação de bens alimentares, roupas e brinquedos. 

Local: Plataformas online NESISCTE 

 

Oficina Sustentável  

Este projeto basear-se-á na divulgação de vídeos nas plataformas online do 

NESISCTE, ao longo do ano, com dicas de sustentabilidade e produtos, de forma a 

promover a sustentabilidade ecológica junto dos estudantes.  

Periodicidade: Uma vez por mês. 

Local: Plataformas online NESISCTE 

 

Publicações Informativas 

Estas publicações têm um caráter informativo, no sentido em que se traduzem em 

posts nas plataformas online do NESISCTE, sobre determinadas datas comemorativas e 

históricas relacionadas com os direitos humanos e a sustentabilidade. Neste sentido, 

tencionamos comemorar três datas: o Dia Internacional da Mulher, o Dia Mundial da 

Terra e o Dia da Liberdade. 

Data da realização: 8 de março, 22 de abril e 25 de abril 
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Local: Plataformas online 

Atividade de Voluntário por um Dia  

As atividades do “Voluntário por um dia” têm como objetivo dar a conhecer aos 

estudantes a diversidade de tarefas que um voluntário pode fazer. Assim sendo, num dia 

escolhido para o efeito, os estudantes poderão fazer voluntariado numa determinada 

instituição, sem compromisso de o fazerem posteriormente. O principal intuito é 

introduzir os jovens ao mundo do voluntariado.  

Data de realização: 28 de novembro a 2 de dezembro de 2022 

Local: Por definir.  

 

“Sociologia vai à Praia” 

A atividade “Sociologia vai à Praia” vem trazer uma edição especial às atividades 

de Voluntário por um Dia. Assim, juntámos os departamentos Recreativo e 

Responsabilidade Social para trazer aos estudantes um dia de praia dividido entre uma 

limpeza de praia e atividades dinâmicas e divertidas. Desta forma, não só trazemos aos 

nossos estudantes uma maior consciencialização quanto ao ambiente e sustentabilidade 

como nos juntamos todos no bom ambiente que é pertencer a sociologia.  

Data de realização: 1 a 5 de maio de 2023 

Local: Por definir.  

 

Workshop de Responsabilidade Social Corporativa  

O workshop de Responsabilidade Social Corporativa tem como principal objetivo 

responder às questões O que é Responsabilidade Social? O que torna uma empresa 

socialmente responsável? Desta forma pretendemos capacitar os nossos estudantes com 

uma maior consciência ecológica e social tanto na aquisição de bens e serviços como na 

sua vida profissional. Neste evento contamos fazer uma parceria com o Núcleo de 

Estudantes de Gestão de Recursos Humanos e/ou com o Núcleo de Estudantes de Gestão. 

Data: 13 a 17 de março de 2023 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa/ Plataforma online Zoom  

 

Workshop “Um Mundo de Diferenças” 

O workshop “Um Mundo de Diferenças”, surge de uma proposta feita ao 

NESISCTE pela Associação Par - Respostas Sociais, no âmbito do projeto internacional 
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Erasmus+ Peer Act tendo como base uma metodologia de educação não formal e entre 

pares, abordando temas centrais a discriminação, preconceito e intolerância. 

Assim, o conjunto de atividades e os respectivos momentos de discussão e 

reflexão pretendem capacitar e incentivar os participantes a serem agentes ativos na 

mudança social. Através da aquisição de competências sociais que promovam a 

propriedade dos valores fundamentais da não-discriminação, solidariedade e igualdade. 

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa  

 

“Saúde e Desporto” 

À semelhança dos mandatos anteriores, iremos juntar o Dia Mundial da Saúde ao 

Dia Mundial do Desporto e realizar um evento aberto a todos em comemoração destes 

dias. Neste sentido, o evento estará dividido entre saúde física e saúde mental. A física 

será abordada no Dia do Desporto e a saúde mental no Dia da Saúde.  

O primeiro dia, onde será abordada a saúde física pretendemos, através de uma 

parceria com o Desporto do Iscte, trazer atividades desportivas e palestras de nutrição e 

alimentação saudável, realizando também atividades ao ar livre. No dia da saúde mental, 

pensamos em abordar alguns temas como a ansiedade, depressão e distúrbios alimentares.   

Em ambos os dias os participantes poderão desfrutar tanto de painéis mais práticos 

como palestras.  

Data: 17 a 21 de abril de 2023.  

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa e/ou Jardim do Campo Grande 

 

Orçamento 

  

Atividade Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Voluntário por Um 
Dia

Materiais de Recolha 
de Lixo

10 € 0 €  - €  - €  - € -10 €

Dia Mundial da 
Saúde

Comidas e Águas 25 € 0 €  - €  - €  - € -25 €

Total 35 € 0 € 0 € 0 € 0 € -35 €
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Departamento Socialis 

 

O Departamento Socialis tem a seu encargo a edição e publicação do Jornal do 

NESISCTE, o SOCIALiS, bem como da publicação de artigos e coberturas no site oficial 

do NESISCTE. O departamento apresenta o “Isso É SimMel Pr’os Meus Ouvidos”, o 

podcast do NESISCTE que apresenta rubricas e conversas com lançamentos mensais. 

Coordenador: Ricardo Silva 

Vice-coordenador: Duarte Silva 

Colaboradores: Gonçalo Barata 

 

Plano de Atividades 

 

Podcast – “Isso É SimMel Pr’os Meus Ouvidos”  

Após o bom feedback sobre os episódios dos “Temas Mensais”, o nosso podcast 

“Isso É SimMel Pr’os Meus Ouvidos” manterá essa rubrica durante o percurso deste novo 

ano letivo, com lançamentos mensais. Procuramos também trazer novas rubricas, 

alternando com a dos “Temas Mensais”, e até mesmo realizar um episódio ao vivo. 

Datas: outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril.  

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa e plataformas online do NESISCTE.  

 

8ª e 9º Edição do SOCIALiS  

As futuras edições do nosso jornal SOCIALiS apresentarão a mesma estrutura das 

edições posteriores, no entanto, sempre sujeita a alterações. O tema do Dossier Temático 

ainda não foi discutido em equipa, porém, a qualidade continuará a ser a mesma. 

Tencionamos que a rubrica “Em Diálogo Com…” atinja novos patamares, procurando 

chegar a novas e interessantes personalidades mediáticas, colocandx-xs à conversa sobre 

diferentes assuntos sociais.  

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa.  
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Rubrica “Temas Mensais”  

Planeamos manter a rubrica “Temas Mensais” que consiste na recolha de opiniões 

de estudantes universitários e posterior construção de um artigo com base nas opiniões 

dos inquiridos. Diversos temas estão em cima da mesa, única garantia que podemos 

oferecer é a relevância e atualidade dos mesmos. 

Data: outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril.  

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa.  

  

Cobertura de eventos do NESISCTE  

O que pretendemos com estas coberturas é relatar os eventos do nosso NESISCTE 

de modo que para além de nunca serem esquecidos, quem faltou ao evento pode sempre 

aproveitar para ler como se desenrolou a atividade, contando com um sumário detalhado. 

Data: outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março, abril, maio.  

Local: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa.  

 

Orçamento 

 

  

Atividade Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Divulgação 3 €  - €  - € 3 €  - € -3 €

Impressão 50 €  - €  - € 50 €  - € -50 €
Divulgação 3 €  - €  - € 3 €  - € -3 €
Impressão 50 €  - €  - € 50 €  - € -50 €

Podcast Divulgação 5 €  - €  - € 5 €  - € -5 €
Total 111 € 0 € 0 € 111 € 0 € -111 €

8ª Edição 
do Socialis

9ª Edição 
do Socialis
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Projetos 

 

O NESISCTE apresenta uma divisão funcional do trabalho, sendo a sua estrutura 

organizacional dividida em Departamentos e Equipas de Projeto. 

As Equipas de Projeto são equipas multidisciplinar que têm ao seu encargo uma 

atividade ou projeto específicos e são dissolvidas após a concretização dessa mesma 

atividade ou projeto, caso esta não tenha duração indeterminada. 

 

Receção ao Estudante  

A Receção ao Estudante é um projeto desenvolvido ao longo da primeira semana 

de aulas dos candidatos admitidos no curso de Sociologia no Iscte. Tem como fim dar as 

boas-vindas, acolher e integrar os estudantes recém-chegados. 

Este projeto reúne uma equipa concentrada na integração do estudante na 

universidade e no curso, responsável, igualmente, por criar um kit que contenha 

ferramentas úteis para os auxiliares na adaptação e entrada no Iscte. Pretendemos dotá-

los de informações benéficas para esta nova fase e ajudar a incorporação dos estudantes 

no ambiente académico. 

Equipa: Mariana Bragança, Mariana Osório, Marisa Santos, Miguel Monteiro, Sofia 

Conceição, Rodrigo Oliveira. 

 

 

Orçamento 

 

Programa de Mentoria 

O Programa de Mentoria do NESISCTE é um projeto de apoio interpares, em que 

estudantes de 2º ou 3º anos da licenciatura em Sociologia do Iscte, bem como os 

licenciados neste curso a frequentar atualmente outra formação, acompanham estudantes 

recém-chegados a Sociologia. 

Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Impressões 50 €  - €  - € 50  - € -50 €
Materiais diversos 

(tintas, papel, 
colas)

20 €  - €  - € 20  - € -20 €

70 € 0 € 0 € 70 € 0 € -70 €
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Este projeto pretende facilitar o acolhimento e a integração social e académica do 

estudante recém-chegado à instituição, recorrendo à ajuda de estudantes mais experientes, 

os mentores, que agirão como guias, orientando-os.  

O projeto conta com uma Formação de Mentoria, onde serão feitas dinâmicas de 

grupo a partir de uma situação simulada e/ou real no mundo académico, discussão, 

reflexão e tomada de decisão sobre as potenciais alternativas de resolução de problemas. 

Esta formação permitirá aos mentores adquirirem uma atitude reflexiva e de crítica 

construtiva sobre as suas experiências, vivências e expectativas face ao seu projeto de 

vida enquanto estudantes do ensino superior. 

Equipa: Laura Ferreira, Mariana Bragança, Alexandra 

 

6ª Edição das Jornadas de Sociologia 

Equipa criada no âmbito da organização e realização da 6ª Edição das Jornadas de 

Sociologia, desenvolvendo inteiramente este evento e tratando de toda a logística 

necessária. 

Com as Jornadas da Sociologia, pretendemos dedicar um dia ao debate e à reflexão 

sobre as problemáticas sociais que o mundo enfrenta. As Jornadas de Sociologia visam 

contar com a presença de todos os interessados, desde estudantes a docentes, e com a 

presença de diferentes entidades académicas, associativas e políticas, de modo a garantir 

uma multidisciplinaridade que fomente e enriqueça o pensamento sociológico de todos 

os presentes. 

Coordenadores: Mariana Bragança, Rodrigo Reis, Sofia. 

Orçamento 

 

 

 

Atividade Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Divulgação 50 €  - €  - € 50 €  - € -50 €

Materiais 50 €  - €  - € 50 €  - € -50 €
Transporte 
Oradores

100 €  - €  - € 100 €  - € -100 €

Coffee Break 100 €  - €  - € 100 €  - € -100 €
Total 300 € 0 € 0 € 300 € 0 € -300 €

6ª Jornadas 
de Sociologia
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Formação Interna – Como fazer uma ata? 

A Formação Interna “Como fazer uma ata?” tem como principal objetivo dotar os 

membros do NESISCTE de noções básicas para a elaboração de uma ata. Estas 

competências serão necessárias para as posteriores elaborações de atas de reunião, 

embora a formação esteja aberta a todos os membros do Núcleo. 

Local: Zoom. 

Formadores: Mariana Bragança e Rodrigo Reis. 

 

Formação Interna - Associativismo 

Esta formação visa a sensibilizar os membros do NESISCTE para uma melhor 

compreensão da estrutura organizacional, o modo de funcionamento e conteúdos gerais 

sobre o associativismo, preparando-os para o vigente mandato. Abordar-se-ão temas 

relativos aos Estatutos e Regulamentos a cumprir, bem como a estrutura organizacional 

do Núcleo. 

Formadores: Mariana Bragança, Mariana Osório e Rodrigo Reis. 

Local: Zoom. 

 

Kit de Finalistas 

A equipa do Kit de finalistas vem dar resposta às dificuldades manifestadas por 

parte dos estudantes em adquirir este kit. A organização do Kit de Finalistas tem como 

objetivo facilitar o contacto entre a Copytraje e os finalistas do curso de Sociologia do 

Iscte, a fim de estes adquirirem o seu Kit. Neste Kit, estarão incluídas as fitas, caixa, 

colinhas e capa, encomendadas criteriosamente por cada finalista e pré-pagas. 

Gestoras: Mariana Bragança e Mariana Osório. 
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Parte Administrativa 

 

 

Resumo Final 

 

 

Atividade Fim
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Alojamento Site - 
Wix

179,39 € 179,39 €  - € 0,00 €  - € 0,00 €

Impressões 20,00 €  - €  - € 20,00 €  - € -20,00 €

Alteração da 
Titularidade do 
Banco (CGD

28,05 € 28,05 €  - € 0,00 €  - € 0,00 €

Venda de Sweats  - €  - €  - €  - € 100,00 € 100,00 €
Kit de Finalistas  - €  - €  - €  - € 50,00 € 50,00 €
Quotas e Jóias  - €  - €  - €  - € 250,00 € 250,00 €

Manutenção da 
Conta Bancária

20,00 € 20,00 €  - €  - €  - € -20,00 €

Total 247,44 € 227,44 € 0,00 € 20,00 € 400,00 € 360,00 €

Parte 
Administrativa, 
jurídica e outras

Atividade
Valor Total 

Orçamentado
Financiamento 

Iscte
Financiamento 

IPDJ
Financiamento 

NESISCTE
Receitas Balanço

Departamento de 
Apoio ao Estudante

150,00 € 35,00 €  - € 115,00 € 0,00 € -115,00 €

Cultural e Pedagógico 520,00 € 0,00 €  - € 520,00 € 0,00 € -520,00 €
Marketing 100,00 €  - €  - € 100,00 € 0,00 € -100,00 €
Pedagógico do Ensino 
Secundário

80,00 €  - €  - € 80,00 € 0,00 € -80,00 €

Recreativo 5 609,00 € 1 000,00 €  - € 4 609,00 € 6 683,00 € 2 074,00 €
Recursos Humanos 490,00 € 100,00 €  - € 390,00 € 0,00 € -390,00 €
Responsabilidade 
Social 

35,00 €  - €  - € 35,00 € 0,00 € -35,00 €

Socialis 111,00 €  - €  - € 111,00 € 0,00 € -111,00 €
Receção ao Estudante 70,00 € 0,00 €  - € 70,00 € 0,00 € -70,00 €

6ª Edição das Jornadas 
de Sociologia

300,00 € 0,00 €  - € 300,00 € 0,00 € -300,00 €

Parte administrativa 247,47 € 227,44 €  - € 20,00 € 400,00 € 380,00 €
Total 7 712,47 € 1 362,44 €  - € 6 350,00 € 7 083,00 € 733,00 €


