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Introdução	
	
O	 Núcleo	 de	 Engenharia	 Biológica	 do	 Instituto	 Superior	 Técnico	 (NEBIST),	 fundado	 em	
2005,	 é	 uma	 associação	 de	 alunos	 que	 reúne,	 desde	 sempre,	 pessoas	motivadas	 e	 com	
vontade	de	fazer	parte	de	uma	comunidade.	Esta	comunidade	cresce	de	ano	para	ano,	mais	
desafiante	e	envolvente,	atraindo	cada	vez	mais	pessoas.	O	sonho	que	guia	o	NEBIST	passa	
por	chegar	a	todos	os	estudantes	de	Engenharia	Biológica,	fornecendo-lhes	ferramentas	e	
capacidades,	que	lhes	sejam	úteis	não	só	durante	a	passagem	pelo	Técnico,	mas	também	no	
mundo	do	trabalho.	
O	 NEBIST	 preza	 pelos	 interesses	 dos	 seus	 alunos	 e,	 por	 isso	 mesmo,	 anualmente	 são	
propostas	e	desenvolvidas	atividades	de	diversos	âmbitos,	a	fim	de	abranger	três	pontos	
que	consideramos	essenciais:	o	enriquecimento	da	formação	dos	alunos,	a	estimulação	das	
suas	soft	skills	e	a	realização	de	momentos	descontraídos	onde	se	promova	o	bom	ambiente	
do	curso.	Procurando	impulsionar	as	capacidades	dos	alunos	do	curso	em	todas	as	vertentes	
possíveis,	o	NEBIST	pretende	também	fazer	a	ponte	com	o	mundo	do	trabalho,	facilitando	
não	 só	 todo	o	percurso	no	 Instituto,	mas	 também	o	 ingresso	na	vida	profissional.	Neste	
sentido,	o	NEBIST	tem	em	grande	conta	a	opinião	dos	seus	estudantes	e	aposta	nas	suas	
ideias,	tentando	responder	às	suas	necessidades,	para	além	de	melhorar	e	inovar	sempre	a	
cada	atividade.	
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Relatório	de	Atividades	
	
Verão	na	ULisboa	
Data:	02-06/07/2018	(alunos	do	ensino	secundário)	e	09-13/07/2018	(alunos	do	3º	ciclo).	
Descrição:	 O	 Verão	 na	 ULisboa	 é	 uma	 iniciativa	 anual	 da	 Universidade	 de	 Lisboa	 que	
objetiva	dar	a	conhecer	e	experimentar	o	ritmo	e	o	espírito	da	vida	académica	aos	alunos	
do	3º	ciclo	do	Ensino	Básico	e	Ensino	Secundário,	durante	uma	semana.	Existem	programas	
nas	várias	escolas	da	universidade	para	todos	os	gostos,	que	abordam	temáticas	nas	mais	
variadas	áreas	de	estudo.	O	Instituto	Superior	Técnico	oferece	programas	distintos	em	cada	
campus,	 estando	 a	 organização	 do	 programa	no	 campus	 Alameda	 à	 responsabilidade	do	
NAPE,	que	trata	da	logística	e	seleção	das	várias	atividades	programadas,	organizadas	pelos	
Núcleos	de	Estudantes	dos	vários	cursos	do	Instituto.	O	Verão	na	ULisboa	permite	assim	aos	
alunos	 experimentarem	 atividades	 distintas	 que	 fomentem	 o	 gosto	 e	 a	 curiosidade	 por	
Engenharia,	Arquitetura,	Ciência	e	Tecnologia.	O	NEBIST	participa	todos	os	anos,	dando	a	
conhecer	o	curso	de	Engenharia	Biológica,	as	tecnologias	inovadoras	da	área	e	fomentando	
o	interesse	pelos	ramos	existentes	dentro	deste	curso	pioneiro.	
Balanço:	 Nesta	 última	 edição	 a	 atividade	 com	 que	 participávamos	 no	 Verão	 na	ULisboa	
sofreu	toda	uma	restruturação,	de	modo	a	tornar	mais	apelativo	para	os	alunos	do	3º	ciclo	
do	Ensino	Básico	e	Secundário	as	experiências	realizadas	e	tornar	mais	clara	a	sua	conexão	
com	o	curso	de	Engenharia	Biológica.	Para	tal,	contou-se	com	a	consultoria	de	alunos	de	
doutoramento	 que	 nos	 auxiliaram	 na	 adição	 de	 novas	 experiências	 e	 contou-se	 com	 a	
reorganização	do	esquema	da	atividade	por	parte	da	equipa	do	NEBIST,	de	modo	a	incluir	
uma	história	que	 fizesse	 a	 ligação	 entre	 experiências,	 para	melhor	 compreensão	do	que	
estava	a	 ser	demonstrado,	 assim	como	para	 suscitar	maior	 interesse.	Estas	experiências	
foram	ainda	previstas	de	modo	a	 representarem	várias	áreas	possíveis	de	seguir	após	 o	
término	 do	 curso,	 com	 vista	 a	 ajudar	 os	 alunos	 que	 têm	 interesse	 no	 mesmo	 a	
compreenderem	 melhor	 algumas	 das	 saídas	 que	 os	 esperam.	 Foram	 ainda	 incluídos	
suportes	gráficos	para	melhor	compreensão.	Numa	tentativa	de	auxiliar	os	monitores	da	
equipa	do	NEBIST	que	disponibilizavam	o	seu	 tempo	para	demonstrar	as	experiências	e	
explicá-las	durante	a	semana,	foi	realizada	uma	formação	nas	semanas	anteriores	e	criado	
um	guião	de	atividade,	para	permitir	que	toda	a	equipa	se	mantivesse	contextualizada	e	não	
desse	 lugar	a	dúvidas,	 levando	a	uma	maior	elucidação	dos	alunos	que	participam	nesta	
iniciativa.	 O	 balanço	 foi	 bastante	 positivo,	 sendo	 que	 os	 alunos	 demonstraram	 maior	
interesse	 na	 atividade	 demonstrada.	 No	 entanto,	 sugere-se	 uma	 melhor	 adequação	 da	
atividade	a	nível	de	Ensino	Básico	e	Secundário,	já	que	esta	foi	recebida	da	melhor	forma	
pelos	alunos	do	Ensino	Secundário	e	posteriormente	adaptada	para	os	alunos	do	Ensino	
Básico,	mas	poderia	ter	sido	construída	toda	uma	atividade	direcionada	a	estes,	o	que	teria	
levado	 a	 uma	melhor	 recetividade	 por	 parte	 dos	mesmos.	 A	 formação	 teve	 um	 balanço	
muito	 positivo	 na	 disposição	 e	 perceção	 das	 experiências	 por	 parte	 dos	 monitores	 de	
atividade,	 que	 levou	 também	a	uma	muito	melhor	 transmissão	dos	 conhecimentos,	 com	
maior	entusiasmo	e	segurança.	No	que	toca	à	organização	da	atividade	com	o	NAPE,	certas	
questões	logísticas	poderão	ter	sido	tratadas	com	falta	de	antecedência,	embora	não	tenha	
afetado	 a	 atividade.	 Sugere-se	 um	planeamento	 com	maior	 antecedência	 numa	 próxima	
edição,	devido	à	altura	do	semestre	em	que	a	proposta	para	planeamento	da	atividade	é	
apresentada	aos	Núcleos,	 coincidindo	com	uma	 fase	de	avaliações	da	 Instituição	para	os	
alunos	do	curso.	Sugere-se	 também,	por	 fim,	uma	maior	comunicação	com	o	DBE	para	a	
colaboração	com	os	docentes	ser	melhor	delineada,	de	modo	a	usufruir	da	melhor	forma	
das	 atividades	 de	 investigação	 inovadoras	 nas	 quais	 estes	 trabalham,	 para	 possíveis	
demonstrações	aos	alunos	que	participam	na	iniciativa,	da	parte	dos	mesmos.	
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Receção	aos	novos	alunos	
Data:	13/09/2018.	
Descrição:	 Presença	 do	 NEBIST	 na	 feira	 dos	 Núcleos,	 numa	 banca	 no	 Pavilhão	 Central,	
aquando	da	inscrição	no	Instituto	dos	novos	alunos	de	Engenharia	Biológica,	de	modo	a	dar	
a	 conhecer	 o	 Núcleo,	 as	 nossas	 motivações	 e	 objetivos	 e	 partilhar	 os	 nossos	 meios	 de	
divulgação,	para	estes	novos	alunos	poderem	seguir	os	nossos	canais,	nos	quais	partilhamos	
as	atividades	que	temos	para	lhes	oferecer.	Presença	também	do	NEBIST	na	apresentação	
do	 curso	 por	 parte	 do	 DBE,	 na	 qual	 apresentamos	 o	 que	 é	 o	 Núcleo,	 como	 estamos	
estruturados,	 onde	 nos	 podem	 encontrar	 e	 fornecemos	 algum	 apoio	 a	 estes	 alunos	 que	
acabam	 de	 chegar	 ao	 Instituto,	 disponibilizando	 a	 nossa	 ajuda	 e	 contacto,	 assim	 como	
apelamos	à	participação	em	algumas	atividades	 iniciais	de	quebra-gelo	que	organizamos	
para	estes.	Entrega	de	um	kit	de	boas-vindas,	preparado	pela	equipa	do	NEBIST,	para	um	
maior	apoio	e	acolhimento	dos	novos	alunos.	
Balanço:	 O	 balanço	 foi	 extremamente	 positivo,	 com	 a	 reformulação	 dos	 “Bioguias”	 que	
oferecemos	 no	 kit	 de	 boas-vindas	 para	 os	 auxiliar	 numa	 fase	 inicial	 da	 vida	 destes	 no	
Instituto	e	com	uma	boa	receção	tanto	na	banca	do	Núcleo	no	Pavilhão	Central	como	na	
apresentação	 do	 NEBIST	 e	 dos	 seus	 valores	 aos	 alunos,	 transmitindo	 a	 importante	
mensagem	de	que	poderão	sempre	contar	com	o	nosso	auxílio	ao	longo	de	todo	o	percurso	
no	Instituto	e	após.	Foi	transmitida	a	importância	de	complementar	o	percurso	académico	
com	atividades	extracurriculares	que	os	Núcleos	de	Estudantes	disponibilizam,	assim	como	
foram	 apresentadas	 logo	 numa	 fase	 inicial	 as	 atividades	 que	 o	 NEBIST	 preparou	 para	
quebra-gelo	entre	os	novos	alunos	do	curso.	Sugere-se	num	próximo	ano	tentar,	ainda	de	
uma	forma	mais	afincada,	demonstrar	aos	alunos	a	importância	de	complementarem	o	seu	
currículo	ao	longo	dos	anos	no	Instituto	com	atividades	extracurriculares	que	desenvolvem	
as	suas	competências	a	outros	níveis	que	não	só	o	académico,	assim	como	apelar	à	maior	
envolvência	destes	nos	Núcleos	de	Estudantes.	
	
Dia	Internacional	do	Microrganismo	
Data:	17/09/2018.	
Descrição:	Celebração	do	Dia	Internacional	do	Microrganismo,	no	qual	o	NEBIST	prestou	
auxílio	às	atividades	organizadas	pelo	DBE	e	Sociedade	Portuguesa	de	Microbiologia.	Este	
dia	 contou	 com	 bancas	 no	 Pavilhão	 Central,	 com	 demonstrações	 de	 atividades	 de	
investigação	ligadas	ao	tema,	assim	como	palestras	acerca	de	desenvolvimentos	recentes	na	
área,	com	live	stream	para	várias	partes	do	globo.	
Balanço:	As	atividades	decorreram	de	acordo	com	o	previsto.	Sugere-se	num	próximo	ano	
uma	melhor	comunicação	com	o	DBE	de	modo	a	delinear	da	melhor	forma	a	participação	
do	NEBIST,	para	melhor	gestão	de	pessoal	e	atribuição	das	tarefas	com	maior	antecedência.	
	
Arraial	do	Técnico	
Data:	04-05/10/2018.	
Descrição:	 Evento	 organizado	 pela	AEIST,	 onde	 o	NEBIST	 participou	 com	o	 aluguer	 por	
leilão	 de	 uma	barraquinha,	 Biodrinks,	 de	modo	 a	 proporcionar	 aos	 alunos	 presentes	 de	
MEBiol	um	local	de	encontro	e	de	descontração.	
Balanço:	 O	 segundo	 dia	 do	 Arraial	 contou	 com	 uma	 afluência	menor	 do	 que	 a	 prevista	
aquando	 da	 encomenda	 dos	 bens	 de	 venda,	 tendo	 como	 consequência	 um	 balanço	
financeiro	negativo	da	atividade.	No	entanto,	quem	frequentou	a	barraca	ao	longo	do	Arraial	
mostrou-se	divertido	e	agradado	pelo	ambiente	de	convívio	que	criámos,	havendo	também	
uma	grande	adesão	aos	jogos	que	tínhamos	disponíveis.	
	
Apresentação	do	programa	PDEng	
Data:	26/10/2018.	
Descrição:	 Atividade	 organizada	 em	 parceria	 com	 o	 Núcleo	 de	 Engenharia	 Química	 do	
Instituto	Superior	Técnico	(NEQIST),	com	o	objetivo	de	dar	a	conhecer	o	inovador	programa	
PDEng,	dinamizado	na	TUDelft,	na	Holanda.	O	PDEng	define-se	como	um	programa	doutoral	
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com	 o	 objetivo	 de	 doutorar	 candidatos	 nas	 áreas	 de	 engenharia	 e	 design	 de	 processos,	
proporcionando	 um	 contacto	 empresarial	 e	 industrial	 muito	 forte,	 característico	 desta	
graduação.	Este	evento	contou	com	a	participação	do	Diretor	do	programa	Pieter	Swinkels,	
da	Coordenadora	Mahsa	Hajivandi	e	de	dois	alunos,	Maria	Jimenez	(ramo	de	Process	and	
Equipment	Design)	e	Diogo	Sebastião	(alumnus	de	Engenharia	Biológica,	agora	no	ramo	de	
Bio-Process	Engineering).	Todos	estes	intervenientes	tiveram	a	oportunidade	de	partilhar	
a	sua	experiência	no	âmbito	deste	programa,	bem	como	esclarecer	as	dúvidas	dos	alunos	
portugueses	 (num	 anfiteatro	 da	 Torre	 Sul).	 Após	 esta	 sessão,	 os	 participantes	 foram	
desafiados	 pelos	 oradores	 da	 TUDelft	 a	 participar	 no	 “Marshmallow	 Challenge”,	 no	 qual	
estes	puderam	desenvolver	as	suas	capacidades	criativas	e	de	trabalho	em	equipa,	sendo	
desafiados	a	criar	uma	estrutura	com	esparguete,	marshmallows,	corda	e	fita-cola,	para	que	
esta	fosse	a	estrutura	mais	alta	e	estável	(na	sala	iStart).	Ainda	se	realizou	um	coffee	break	
à	porta	do	Anfiteatro,	antes	do	 início	da	atividade	e	a	meio,	antes	da	 troca	de	sala,	para	
proporcionar	momentos	de	networking.	
Balanço:	A	atividade	foi	mencionada	e	reconhecida	na	newsletter	do	programa	na	TUDelft,	
onde	 foi	 feito	um	especial	agradecimento	à	organização	do	NEBIST.	A	apresentação	teve	
uma	excelente	adesão	e	foi	aplaudida	por	todos	os	participantes.	
Sugestões:	 Tentar	 realizar	 toda	 a	 atividade	 na	 mesma	 sala	 ou	 em	 salas	 mais	 próximas	
(complicado	devido	ao	arranjo	das	mesas	em	“mesas	redondas”	para	o	desafio).	Enviar	um	
convite	formal	aos	professores	do	DBE	para	comparecerem	às	sessões	de	apresentação	do	
programa	 e	 dos	 projetos.	 Comprar	 sempre	 algo	 para	 oferecer	 aos	 oradores	 vindos	
propositadamente	da	TUDelft	e	trazer	algo	do	NEBIST	(por	exemplo,	canetas)	para	oferecer	
aos	 oradores.	 Fazer	 a	 divulgação	 incitando	 os	 alunos	 de	 Engenharia	 de	 Materiais	 e	
Engenharia	Química	participarem	 também	(recorrendo	 talvez	à	ajuda	na	divulgação	por	
parte	destes	núcleos),	mas	não	se	sugere	retomar	a	parceria	com	o	NEQIST	na	organização	
desta	atividade.	Contactar	o	Grupo	de	Fotografia	do	IST	para	estarem	presentes	no	evento	
e	 talvez	os	órgãos	apropriados	do	Técnico	para	a	atividade	surgir	como	notícia	entre	os	
meios	 de	 divulgação	 da	 Instituição.	 Propõe-se	 que	 esta	 atividade	 seja	 organizada	 por	
membros	do	Departamento	de	Formação,	em	conjunto	com	membros	da	Presidência.	É,	sem	
dúvida,	uma	iniciativa	de	grande	interesse	a	repetir,	sugerindo-se	que	seja	planeada	com	
muita	antecedência,	retomando-se	os	contactos	no	final	do	verão	para	ocorrer	no	início	do	
1º	semestre	(sugere-se	outubro,	como	neste	ano	letivo).	
	
Sessão	de	Esclarecimento:	Debate	e	Recolha	do	Parecer	dos	alunos	de	MEBiol	acerca	
da	Proposta	de	Novo	Modelo	de	Ensino	para	o	IST	
Data:	28/11/2018.	
Descrição:	Em	virtude	do	relatório	lançado	pela	Comissão	de	Análise	ao	Modelo	e	Práticas	
Pedagógicas	do	 IST	 (CAMEPP),	 enviado	para	 todos	 os	 alunos	do	 Instituto,	 o	NEBIST	 em	
conjunto	com	o	Corpo	de	Delegados	de	MEBiol	apelou	à	leitura	do	mesmo	e	disponibilizou	
uma	 sessão	 de	 esclarecimento	 e	 discussão,	 para	 estimular	 o	 debate	 acerca	 das	medidas	
propostas	e	com	o	objetivo	de	recolher	opiniões	para	formulação	do	parecer	da	parte	dos	
alunos	do	curso.	Com	isto	pretendia-se	que	os	alunos	de	MEBiol	tomassem	um	papel	ativo	
neste	marco	importante	para	a	nossa	instituição	e	respetivo	sistema	de	ensino,	juntando	a	
opinião	 muito	 importante	 do	 Grupo	 Alumni	 de	 Engenharia	 Biológica	 do	 IST,	 para	
complementar	este	parecer	relativo	à	reformulação	da	metodologia	de	ensino	do	Instituto.	
Balanço:	Contámos	com	a	presença	de	cerca	de	20	alunos	na	sessão.	No	entanto,	os	alunos	
que	participaram	foram	extremamente	ativos	e	a	sessão	levou	a	um	forte	debate	acerca	das	
medidas	 propostas,	 possibilitando	 a	 posterior	 elaboração	 de	 um	 parecer	 em	 nome	 dos	
alunos	de	MEBiol.	Posteriormente	a	esta	sessão	ainda	foi	dada	a	possibilidade	de	envio	do	
parecer	de	alunos	que	não	tivessem	conseguido	estar	presentes	naquele	dia,	para	junção	
destes	ao	documento	criado.	Não	nos	foi	enviado	nenhum	parecer	para	além	dos	dados	em	
sessão.	O	parecer	foi	elaborado	pelo	NEBIST	e	pelo	Corpo	de	Delegados	do	Curso,	juntando	
as	opiniões	dadas	pelos	alunos	na	sessão	de	esclarecimento	com	as	opiniões	que	o	Grupo	
Alumni	nos	fez	chegar.	
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Sessão	 de	 Revisão	 do	 Parecer	 dos	 alunos	 de	MEBiol	 acerca	 da	 Proposta	 de	 Novo	
Modelo	de	Ensino	do	IST	
Data:	13/12/2018	
Descrição:	Após	a	formulação	do	parecer	dos	alunos	de	MEBiol	e	do	Grupo	Alumni	do	curso,	
acerca	da	proposta	de	Novo	Modelo	de	Ensino	dada	pela	CAMEPP,	 este	 foi	 apresentado	
numa	segunda	sessão	(posterior	à	sessão	de	revisão	e	recolha	dos	pareceres	dos	alunos	do	
curso),	 na	 qual	 foi	 discutido	 o	 parecer	 elaborado	 antes	 do	mesmo	 ser	 enviado	 para	 os	
Órgãos	de	Gestão	do	IST.	Este	parecer	foi	enviado	a	todos	os	alunos	do	curso,	possibilitando	
a	que	fossem	dadas	opiniões	acerca	do	mesmo	fora	da	sessão.	
Balanço:	 O	 parecer	 foi	 aprovado	 com	 unanimidade	 e	 posteriormente	 enviado	 para	 o	
Conselho	 Pedagógico,	 com	 o	 objetivo	 de	 transmitir	 aos	 respetivos	 Órgãos	 do	 Técnico	 a	
posição	 dos	 alunos	 e	alumni	 de	 Engenharia	 Biológica	 acerca	 do	 novo	modelo	 de	 ensino	
proposto	pela	CAMEPP.	
	
Laboratórios	Abertos	do	DBE	
Data:	04-08/02/2019.	
Descrição:	 Realização	 de	 atividades	 experimentais	 para	 alunos	 do	 Ensino	 Básico	 e	
Secundário.	 O	 NEBIST	 funciona	 como	 intermediário	 entre	 o	 Departamento	 de	
Bioengenharia	(DBE)	e	os	monitores	das	experiências,	estando	responsável	pelas	inscrições	
destes	e	pela	organização	dos	turnos.	
Balanço:	 Este	 ano	 tentámos	 dinamizar	 esta	 iniciativa	 implementando	 uma	 formação,	
destinada	 aos	monitores	 e	 aos	 alunos	 responsáveis	 pelas	 atividades	 experimentais,	 cujo	
objetivo	era	mostrar	como	se	executa	as	atividades	experimentais,	os	locais	onde	estas	iriam	
decorrer	 (Piso	6	 e	 7	da	Torre	 Sul)	 e	 o	 percurso	 até	 esse	 locais.	 Para	 além	da	 formação,	
introduzimos	também	o	WhatsApp	como	ferramenta	de	comunicação	entre	coordenadores	
e	 monitores/alunos	 responsáveis	 pelas	 atividades	 experimentais.	 O	 uso	 deste	 meio,	
facilitou	 a	 troca	 de	 turnos	 entre	 monitores/alunos	 responsáveis	 pelas	 atividades	
experimentais	e	toda	a	logística	inerente	nesses	dias.	Com	intuito	de	reforçar	a	formação	e	
ajudar	 a	 explicação	 das	 atividades	 experimentais	 aos	 alunos	 do	 secundário,	
disponibilizamos	um	“Guião”	 (que	continha	a	 técnica	e	o	 resumo	de	cada	experiência)	e	
pósteres	(com	esquemas	de	cada	experiência).	O	balanço	desta	iniciativa	foi	positivo,	porém	
ainda	existem	algumas	falhas	que	limitam	a	passagem	para	outro	patamar.	Essas	“falhas”	
foram	constatadas/	recolhidas	através	do	feedback	dos	professores	visitantes	e	monitores/	
alunos	responsáveis	pelas	atividades	experimentais	e	do	preenchimento	de	um	inquérito	
de	 satisfação	 pelos	 mesmos.	 Algumas	 falhas:	 elevado	 número	 de	 alunos	 visitantes	
(assinalada	como	principal	falha),	impedindo	tanto	o	bom	funcionamento	dos	laboratórios	
como	a	explicação/	realização	das	atividades;	palestras	muito	demoradas,	impossibilitando	
a	realização	de	todas	as	atividades	experimentais;	inexistência	de	um	programa	detalhado	
dos	laboratórios	abertos.	
Sugestões:	Para	melhorar	esta	iniciativa	sugere-se	que:	o	número	de	alunos	não	ultrapasse	
os	 50;	 haja	 uma	 maior	 comunicação	 e	 entreajuda	 entre	 professores,	 técnicos	 e	
coordenadores;	o	tempo	das	palestras	diminuía,	ou	seja,	cumprir	o	horário	estipulado;	se	
execute	 um	 programa	 mais	 detalhado,	 de	 forma	 a	 comunicar	 às	 escolas.	 Deverão	 ser	
realizados	 inquéritos	 de	 satisfação	 aos	 professores	 e	 enviados	 emails	 às	 escolas	 com	os	
resultados	da	experiência	“Isolamento	de	microrganismos”.	
	
Receção	da	Escola	Básica	e	Secundária	Lima	de	Freitas	nas	instalações	do	DBE	
Data:	05/04/2019	
Descrição:	Auxílio	prestado	pelo	NEBIST	na	receção	dos	alunos	da	Escola	de	Setúbal,	para	
continuação	 da	 atividade	 laboratorial	 que	 começaram	 a	 desenvolver	 nas	 instalações	 da	
Escola,	 visualizando	 os	 resultados	 nas	 instalações	 do	 DBE	 no	 IST,	 no	 âmbito	 da	
microbiologia.	 O	 NEBIST	 auxiliou	 em	 termos	 logísticos,	 realizando	 também	 uma	
apresentação	 do	 Núcleo,	 conversando	 com	 os	 alunos	 acerca	 de	 possíveis	 saídas	
profissionais	e	elucidando	acerca	da	vida	académica	como	aluno	da	Instituição	e	o	leque	de	
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possibilidades	que	esta	abre.	O	Núcleo	realizou	também	um	pequeno	Kahoot	com	os	alunos,	
no	âmbito	das	experiências	realizadas.	
Balanço:	As	atividades	decorreram	de	acordo	com	o	previsto.	
	
Comissão	de	Reciclagem	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	Comissão	criada	em	2017/2018	pela	AEIST	em	colaboração	com	vários	Núcleos	
de	Estudantes	do	IST,	a	qual	contou	com	a	junção	de	mais	núcleos	representados	ao	longo	
deste	ano	 letivo,	pelos	mais	recentes	membros.	Esta	 foi	criada	com	o	 intuito	de	 tornar	a	
Instituição	mais	ambientalmente	sustentável,	tendo	em	vista	o	primeiro	grande	objetivo	de	
colocar	contentores	de	reciclagem	ao	longo	de	todo	o	Técnico.	
Balanço:	Este	ano	letivo	foi	desenvolvido	um	projeto	para	apresentar	aos	órgãos	da	escola	
de	um	teste-piloto,	com	incidência	no	Pavilhão	de	Civil	do	Campus	Alameda,	com	foco	no	
Espaço	24.	Foram	recolhidos	orçamentos	para	os	contentores	e	planeada	a	divulgação	desta	
iniciativa,	com	forte	apelo	à	preocupação	ambiental.	No	entanto,	após	apresentação	deste	
projeto	 aos	 Órgãos	 de	 Gestão,	 o	 mesmo	 foi	 rejeitado	 por	 questões	 orçamentais.	 Nesse	
sentido,	 a	 Comissão	 tem	 vindo	 a	 direcionar	 o	 seu	 trabalho	 no	 desenvolvimento	 de	 um	
projeto	de	instalação	de	pontos	de	reciclagem	nos	espaços	da	AEIST.	Mais	recentemente,	
também	tem	vindo	a	ser	elaborada	uma	moção	para	apresentar	aos	órgãos	de	Escola,	de	
modo	 a	 reforçar	 a	 necessidade	 de	 se	 debruçar	 urgentemente	 acerca	 da	 temática	 da	
reciclagem	e	desenvolvimento	sustentável.	
Sugestão:	Reduzir	o	tempo	de	espera	entre	ações	da	Comissão,	tentando	não	adiar	muito	o	
trabalho	da	mesma,	apressando	todo	o	processo.	Dar	a	conhecer	ao	Técnico	esta	iniciativa.	
	
Proposta	de	Fusão	dos	Departamentos	de	Comunicação,	Imagem	e	Site	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	Proposta	de	fusão	dos	três	departamentos	num	só,	com	criação	do	Departamento	
de	Marketing.	Esta	tem	o	intuito	de	colmatar	as	falhas	de	comunicação	entre	os	restantes	
departamentos	do	NEBIST	e	os	acima	descritos,	tornando-os	numa	só	entidade.	Pretende-
se	que	a	formalização	desta	união	incite	ao	término	das	falhas	de	publicação	e	execução	dos	
suportes	gráficos,	bem	como	das	falhas	de	informações	fulcrais	para	atividade	destes	três	
departamentos,	como	é	o	caso	de,	por	exemplo,	mudanças	no	agendamento	das	publicações,	
atualizações	das	informações	dos	cartazes	ou	falhas	nos	envios	dos	links	dos	formulários	de	
inscrição	das	atividades.	
Balanço:	À	data	de	entrega	do	relatório	esta	proposta	ainda	não	 tinha	sido	apresentada,	
estando	planeada	a	sua	apresentação	para	a	última	reunião	de	Coordenação	de	2018/2019.	
	
Departamento	de	Comunicação	
	
Redes	Sociais 
Facebook 
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019. 
Descrição:	Divulgação	de	atividades	desenvolvidas	pelo	NEBIST	e	associados.	
Balanço:	 Positivo.	 A	 implementação	 de	 uma	 nova	 spreadsheet	 para	 agendamento	 no	
primeiro	semestre	permitiu	uma	melhor	coordenação	entre	os	vários	departamentos	e	o	
Departamento	 de	 Comunicação	 e,	 consequentemente,	 que	 a	 comunicação	 através	 desta	
plataforma	fosse	feita	de	uma	forma	mais	fluida	e	sem	problemas.	
Sugestões:	Manter	o	esquema	instaurado.	Apelar	à	requisição	da	comunicação	de	um	evento	
com	mais	antecedência.	
 
Instagram 
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019. 
Descrição:	Divulgação	de	atividades	desenvolvidas	pelo	NEBIST	e	associados.	
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Balanço:	Positivo.	A	ferramenta	mais	utilizada	foi	as	instastories,	uma	vez	que	alcançam	um	
maior	público.	
Sugestões:	Manter	o	esquema	instaurado.	Apelar	à	requisição	da	comunicação	de	um	evento	
com	mais	antecedência.	
 
LinkedIn	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	Divulgação	de	atividades	desenvolvidas	pelo	NEBIST	e	associados.	
Balanço:	 Negativo.	 A	 falta	 de	 colaboradores	 impediu	 que	 esta	 plataforma	 fosse	
regularmente	utilizada	e	mantida.	
Sugestões:	 Utilizar	 mais	 esta	 plataforma,	 partilhando	 eventos	 e	 notícias	 do	 NEBIST	 e	
associados.	
 
Vídeos	
Vídeo	de	Apresentação	do	NEBIST 
Data:	09/2018. 
Descrição:	 	Realização	 de	 um	 vídeo	 de	 receção	 aos	 novos	 alunos	 de	MEBiol,	 de	modo	 a	
apresentar,	de	forma	simplificada,	o	núcleo,	os	seus	objetivos	e	atividades	que	dinamiza.	
Balanço:	Positivo.	Feedback	por	parte	dos	novos	alunos	demonstrou	o	alto	sucesso	do	vídeo,	
uma	vez	que	contribuiu	para	a	orientação	dos	alunos	no	Técnico	e	no	curso.	
	
Vídeo	de	Natal 
Data:	23/12/2018.	
Descrição:	 Vídeo	 dinamizado	 pelos	membros	 do	NEBIST,	 com	 o	 intuito	 de	 desejar	 boas	
festas	à	comunidade	estudantil.	
Balanço:	 Muito	 positivo.	 Verificou-se	 um	 aumento	 do	 alcance	 em	 240%	 (aprox.	 6700	
pessoas	 alcançadas)	 quando	 comparado	 com	o	 ano	passado.	Houve	 também	muito	bom	
feedback	por	parte	dos	alunos	acerca	da	originalidade	e	complexidade.	
Sugestões:	 Continuar	 a	 inovar	 a	 cada	 ano,	 fazendo	 sempre	 um	 vídeo	 com	 temáticas	
diferentes.	Sugere-se	que	no	próximo	ano	se	realize	um	vídeo	inspirado	na	música	We	Are	
The	World,	onde	cada	departamento/membro	teria	o	seu	momento	ao	microfone.	
 
Vídeos	de	divulgação	
Data:	1º	semestre	de	2018/2019.	
Descrição:	Vídeos	requisitados	pelos	vários	departamentos,	 com	o	 intuito	de	divulgar	as	
suas	atividades	de	uma	forma	mais	apelativa	e	interativa.	
Balanço:	Positivo.	Contribuiu	bastante	para	a	divulgação	das	atividades.	
Sugestões:	Continuar	a	realizar	estes	vídeos.	Manter	a	aparência	moderna	e	limpa.	
	
Vídeo	institucional	de	curso	
Data:	2º	semestre	de	2018/2019	
Descrição:	Em	conjunto	com	o	NEBM	e	com	o	DBE,	está	a	ser	criado	um	vídeo	relativo	aos	
cursos	de	Engenharia	Biológica,	por	parte	do	NEBIST,	e	de	Engenharia	Biomédica,	por	parte	
do	NEBM,	com	o	objetivo	de	o	incluir	na	página	do	curso	e	no	YouTube.	O	objetivo	do	vídeo	
será	elucidar	os	futuros	alunos	acerca	do	curso	e	as	suas	saídas	profissionais.	Os	vídeos	de	
ambos	os	cursos	terão	os	mesmos	moldes	e	estética,	de	modo	a	mostrar	coerência	dentro	
do	departamento.	Serão	gravadas	imagens	do	técnico,	aulas,	laboratórios	e	Lisboa.	
Balanço:	Ainda	inconclusivo.	O	projeto	encontra-se	em	desenvolvimento.	
Sugestões:	Coordenar	com	o	NEBM	todos	os	passos	e	datas	limite	para	cada	fase	do	vídeo.		
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Emails	de	divulgação	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019. 
Descrição:	Divulgação	de	 atividades	 desenvolvidas	 pelo	NEBIST	 e	 associados	 através	 de	
emails	pela	plataforma	MailChimp. 
Balanço:	Positivo.	A	calendarização	dos	emails	 foi	alterada	de	domingo	para	segunda,	de	
modo	a	ser	mais	fácil	a	coordenação	com	o	site. 
Sugestões:	Manter	a	divulgação	semanal,	não	exagerando	no	número	de	artigos	por	email	e	
apelando	a	que	os	alunos	recorram	ao	site	para	mais	informações. 
 
Departamento	de	Formação	
	
Workshop	de	Excel	
Data:	09-10/10/2018.	
Descrição:	Workshop	dividido	em	duas	sessões	de	60	minutos	cada.	Foram	abordadas	as	
ferramentas	“Data	Analysis”	e	“Solver”	e	foram	dadas	algumas	dicas	e	truques	para	facilitar	
o	trabalho	em	Excel.	
Balanço:	O	orador	foi	Pedro	Silva,	aluno	do	5º	ano	de	Engenharia	Biológica.	O	feedback	de	
todos	os	participantes	foi	positivo.	O	facto	de	ter	sido	dividido	em	duas	sessões	ajudou	muito	
ao	acompanhamento	do	workshop,	tendo	havido	tempo	para	questões	e	no	fim	da	segunda	
sessão	o	orador	explicou	alguns	truques	do	Excel	muito	úteis	e	os	participantes	mostraram-
se	bastante	interessados.	
Sugestões:	Arranjar	um	orador	que	ponha	os	participantes	à	vontade	para	estes	não	terem	
receio	de	dizer	que	se	perderam	e	que	necessitam	de	ajuda,	como	ocorreu	nesta	edição.	
Manter	o	workshop	em	formato	com	duas	sessões	(ou	até	mais,	mas	nesse	caso	talvez	não	
serem	em	dias	consecutivos,	mas	sim	durante	algumas	semanas).	
	
Link	To	
Data:	06/11/2018.	
Descrição:	Pequena	palestra	dada	pelo	alumnus	 Fábio	Fernandes,	 acerca	da	 sua	 carreira	
académica	e	profissional.	
Balanço:	Muito	fraca	adesão,	porém	os	alunos	presentes	gostaram	e	esclareceram	imensas	
questões,	 estando	 interessados	 na	 área	 da	 consultoria	 (percurso	 do	 orador).	 O	 orador	
mostrou-se	 muito	 disponível,	 simpático	 e	 paciente.	 A	 duração	 da	 apresentação	 foi	
adequada,	permitindo	aprofundar	o	tema	o	suficiente,	sem	deixar	ninguém	aborrecido.	
Sugestões:	 Tentar	 adequar	 a	 sala	 ao	 número	 de	 participantes,	 de	 forma	 à	 palestra	 não	
parecer	tão	vazia	se	forem	poucos	os	participantes.	Uma	forma	de	fazer	isto	poderá	passar	
por	 divulgar	 com	 muita	 antecedência	 a	 fim	 de	 ter	 noção	 do	 número	 aproximado	 de	
participantes	aquando	da	reserva	da	sala.	
	
Alumni	Sessions	
Data:	27/11/2018.	
Descrição:	Dar	a	conhecer	aos	alunos	as	oportunidades	de	um	Engenheiro	Biológico	e	as	
diferenças	entre	o	mundo	académico	e	profissional,	numa	conversa	informal	com	antigos	
alunos	de	MEBiol	em	esquema	de	mesas	redondas.	Oportunidade	de	networking	aquando	
do	coffee	break.	
Balanço:	A	 implementação	de	 apresentações	 iniciais	 individuais	dos	alumni	 foi	 uma	boa	
inovação,	pois	fez	com	que	estes	não	tivessem	que	se	apresentar	várias	vezes	na	mesa	para	
cada	novo	grupo	de	alunos,	havendo	assim	mais	tempo	para	perguntas.	Boa	escolha	de	sala	
(C09)	para	a	atividade.	Bom	feedback	dos	participantes.	
Sugestões:	 Preparar	 toda	 a	 atividade	 com	 bastante	 antecedência.	 Ir	 ver	 a	 sala	 nos	 dias	
anteriores	de	forma	a	pensar	na	disposição	da	mesma	para	o	dia	da	atividade	e	definir	o	
modelo	 da	 apresentação	 inicial	 antes	 do	 contacto	 com	 os	 alumni,	 para	 não	 haver	
discrepância	 entre	 as	 mesmas.	 Num	 próximo	 ano	 sugere-se	 que	 sejam	 feitos	 pequenos	
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panfletos	com	o	resumo	do	percurso	dos	alumni	para	distribuir	aos	participantes,	para	estes	
tomarem	conhecimento	do	percurso	de	cada	um	dos	alumni	ao	chegarem	às	mesas.	Melhor	
divulgação	no	evento	do	Facebook,	com	os	textos	referentes	ao	percurso	de	cada	alumni	a	
serem	publicados	para	apelarem	à	maior	participação	dos	alunos	na	atividade.	
	
Business	Case	
Data:	13/12/2018.		
Descrição:	 Apresentação	 de	 um	 case	 study	 dentro	 da	 empresa	 P&G.	 O	 desafio	 foi	
apresentado	em	esquema	de	competição	entre	equipas.	
Balanço:	O	orador	 foi	bastante	profissional	e	 cativante,	 trouxe	um	tema	 interessante	e	a	
atividade	 teve	 um	 tempo	 adequado	 para	 o	 bom	 funcionamento	 da	 mesma.	 Todos	 os	
participantes	se	mostraram	bastante	interessados	e	empenhados	no	decorrer	da	atividade.	
Boa	organização	da	atividade.	Houve	alteração	da	data	devido	a	um	imprevisto	por	parte	do	
orador.	
Sugestões:	Conciliar	 a	disponibilidade	do	orador	 com	um	horário	 sem	aulas,	 de	 forma	a	
haver	 uma	 maior	 adesão	 por	 parte	 dos	 alunos.	 Pensar	 na	 realização	 de	 business	 cases	
noutras	áreas,	mais	relacionadas	com	o	curso.	
	
Workshop	“Como	Fazer	um	Relatório”	
Data:	26/03/2019.	
Descrição:	Workshop	dado	pelo	professor	Carlos	Baleizão	do	Departamento	de	Engenharia	
Química	do	IST,	sobre	como	escrever	um	relatório	científico.	Teve	como	público-alvo	alunos	
do	primeiro	ano.	
Balanço:	Workshop	com	muito	poucos	alunos	do	primeiro	ano	presentes,	mas	quem	esteve	
presente	mostrou-se	interessado,	esclareceu	questões	e	o	professor	deu	dicas	muito	boas.	
Sugestões:	Planear	este	workshop	durante	as	férias	ou	mesmo	no	fim	do	primeiro	semestre,	
para	o	conseguir	realizar	logo	na	primeira	semana	ou	segunda	semana	de	aulas.	Escolher	
um	orador	apelativo,	 sugerindo	ser	um	professor	do	DEQ	devido	à	grande	 incidência	de	
relatórios	no	âmbito	das	unidades	curriculares	de	Química	no	curso.	
	
Workshop	LaTeX	
Data:	30/04/2019	e	02/05/2019.	
Descrição:	Workshop	realizado	em	duas	sessões	de	1h30	em	parceria	com	o	LTI,	que	tratou	
de	 arranjar	 o	 orador.	 O	 workshop	 incidiu	 na	 primeira	 sessão	 em	 comandos	 básicos	 e	
formatação	principal	de	documentos	de	LaTeX	e	na	segunda	sessão	foram	tratados	aspetos	
mais	específicos	(escrita	matemática	e	assuntos	de	dissertação).		
Balanço:	O	workshop	correu	bastante	bem,	os	participantes	mostraram-se	todos	bastante	
interessados	e	motivados	em	aprender.	Bom	feedback	sobre	o	formador,	que	no	final	enviou	
imensos	conteúdos	de	LaTeX	aos	participantes.	
Sugestões:	Manter	o	 formato	de	duas	sessões,	uma	sessão	não	é	suficiente	para	abordar	
todas	as	características	de	LaTeX.	A	parceria	com	o	LTI-DEQB	correu	bem	e	deve-se	manter.	
	
Biological	Engineering	Challenge	(BEC)	
Data:	09/05/2019.	
Descrição:	Concurso	realizado	para	alunos	de	Engenharia	Biológica,	 em	equipas	de	dois,	
com	 a	 atribuição	 de	 prémios	 aos	 dois	 primeiros	 classificados.	 Foi	 reestruturado	 no	 ano	
passado,	 para	 ter	 duas	 fases,	 ao	 longo	 de	 um	único	 dia:	quiz	 presencial	 de	manhã	 (fase	
eliminatória)	e	case	study	para	ser	desenvolvido	ao	longo	do	dia	(género	de	counter-clock	
challenge)	e	apresentado	ao	 final	da	 tarde.	Esta	 fase	 inclui	um	painel	de	 júris,	 composto	
pelos	 professores	 Frederico	 Ferreira	 e	Miguel	 Prazeres,	 que	 decidiria	 os	 vencedores.	 O	
prémio	para	a	primeira	equipa	era	um	pack	Odisseias	e	para	a	 segunda	equipa	era	uma	
sweat	do	curso	para	cada	membro.	
Balanço:	A	atividade	não	se	realizou,	devido	ao	fraco	número	de	inscrições.	
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Sugestões:	Realizar	o	BEC	logo	no	início	do	segundo	semestre,	planeando	a	atividade	logo	
desde	o	primeiro	semestre.	
	
Workshop	“Mundo	do	Trabalho”	
Data:	22/05/2019.	
Descrição:	 Workshop	 dirigido	 aos	 alunos	 que	 estão	 prestes	 a	 ingressar	 no	 mundo	 de	
trabalho,	ou	por	se	encontrarem	na	reta	final	do	curso	ou	por	procurarem	de	estágios	de	
curta	duração.	Desta	forma,	este	incidirá	em	dicas	e	conselhos	para	quem	vai	pela	primeira	
vez	entrar	contacto	com	esta	realidade,	estando	sujeito	a	entrevistas	e	avaliações.	
Balanço:	À	data	de	entrega	do	relatório	esta	atividade	ainda	não	se	tinha	realizado.	
	
Cursos	de	Primeiros	Socorros,	de	nível	I	e	nível	II	(CIPS	e	CGPS)	
Data:	31/05/2019	(CIPS)	e	01-02/06/2019	(CGPS).	
Descrição:	 Curso	 de	 primeiros	 socorros,	 em	 parceria	 com	 o	 Núcleo	 de	 Atividades	
Subaquáticas	 (NAS),	 dado	 por	 formadores	 profissionais	 e	 conferindo	 um	 certificado	 de	
formação	profissional	aos	participantes	(CIPS)	e	um	certificado	dado	pela	Escola	Nacional	
de	Bombeiros	com	Carta	de	Socorrista	(CGPS).	
Balanço:	À	data	de	entrega	do	relatório	esta	atividade	ainda	não	se	tinha	realizado.	
	
Departamento	de	Imagem	
	
Suportes	gráficos	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	Realização	de	suportes	gráficos	requisitados	pelos	diversos	departamentos	do	
NEBIST,	para	as	diferentes	plataformas	físicas	e	digitais.	Foram	elaborados	sensivelmente	
50	suportes	gráficos,	nos	quais	se	incluem	cartazes	e	folhetos	de	atividades	e	parcerias,	bem	
como	fotos	de	perfil	e	de	capa	para	as	diversas	redes	sociais.	
Balanço:	Agilizou-se	os	pedidos	dos	cartazes	através	da	utilização	de	uma	nova	aplicação	
denominada	 Wunderlist,	 a	 qual	 permite	 não	 só	 condensar	 toda	 a	 informação	 sobre	
determinada	 atividade	 num	 só	 local,	 mas	 também	 permite	 uma	melhor	 distribuição	 de	
trabalho	pelos	 colaboradores,	uma	vez	que	a	 cada	um	dos	mesmos	 fica	atribuído	a	uma	
tarefa,	ficando	a	par	de	todo	o	diálogo	entre	as	coordenações	dos	departamentos.	Em	termos	
de	prazos,	os	departamentos,	na	sua	generalidade,	 respeitaram	o	prazo	 imposto	de	uma	
semana	de	antecedência.	
Sugestões:	Em	termos	de	publicação	dos	suportes	gráficos,	sugere-se	que	os	Departamentos	
de	Imagem,	de	Comunicação	e	do	Site	estejam	em	contacto	permanente	desde	o	início	do	
ano,	 de	 modo	 a	 que	 qualquer	 falha	 de	 comunicação	 que	 haja	 entre	 os	 restantes	
departamentos	e	os	três	acima	descritos	seja	colmatada	por	esta	união.	
	
Livro	de	Finalistas		
Data:	01/2019.		
Descrição:	Elaboração	de	uma	coletânea	na	qual	se	encontram	fotografias	e	testemunhos	
dos	alunos	que	terminam	o	curso	no	presente	ano.	
Balanço:	O	Livro	de	Finalistas	contou	com	o	apoio	de	todos	os	colaboradores,	que	tiveram	
como	 tarefa	 fazer	 parte	 das	 páginas	 individuais	 de	 cada	 finalista.	 O	 balanço	 foi	 muito	
positivo,	 tendo	 a	 maior	 parte	 dos	 finalistas	 aderido	 ao	 livro	 e	 enviado	 todo	 o	 material	
necessário.		
Sugestões:	Aconselha-se	a	que	o	 limite	de	palavras	seja	escolhido	pelo	departamento	de	
imagem,	tendo	em	conta	o	design	escolhido	para	esse	livro	de	curso,	e	também	o	número	
mínimo	de	fotografias	a	enviar.	Para	agilizar	estes	pedidos,	propõe-se	que	a	submissão	de	
informação	seja	feita	de	uma	de	duas	formas:	Google	Forms	que	tenha	já	os	requisitos	pré-
definidos,	não	deixando	que	o	formulário	seja	enviado	sem	que	estes	estejam	preenchidos;	
secção	no	site,	também	com	submissão	passível	de	falhar	no	caso	de	não	se	cumprirem	os	
pré-requisitos	(número	de	palavras	e	número	de	fotografias).	
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Workshop	de	Design	Gráfico	
Data:	21-22/03/2019.	
Descrição:	 Workshop	 dado	 pela	 coordenação	 do	 departamento	 de	 modo	 a	 formar	 os	
colaboradores	 a	 entregarem	 suportes	 gráficos	 prontos	 para	 publicar.	 Foram	 feitas	 duas	
sessões	por	incompatibilidade	de	horários	dos	colaboradores.	
Balanço:	Nesta	 atividade,	 a	 coordenação	 acompanhou	 a	 elaboração	de	 suportes	 ao	 vivo,	
mostrando	as	 regras	da	mesma.	Os	 colaboradores	afirmam	que	esta	 iniciativa	 foi	 fulcral	
para	o	seu	entender	o	estilo	gráfico	atual	do	NEBIST	e	para	limar	quaisquer	arestas	que	lhes	
impossibilitavam	de	entregar	os	suportes	sem	estes	passarem	pela	coordenação.	Salienta-
se	que	foi	um	colaborador	que	propôs	a	execução	desta	atividade.	
Sugestões:	 Aconselha-se	 que	 esta	 atividade	 seja	 feita	 logo	 no	 início	 do	 ano,	 de	modo	 a	
rentabilizar	o	bom	trabalho	dos	colaboradores.	
	
Departamento	Recreativo	e	de	Cidadania	
	
Plataforma	Livros	e	Sebentas	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	 Plataforma	 online	 em	 parceria	 com	 o	 Departamento	 do	 Site	 onde	 é	 possível	
vender/comprar	 livros	 e	 sebentas	 usados,	 cujo	 preço	 de	 venda	 é	 estabelecido	 pelo	
vendedor.	
Balanço:	Positivo.	
Sugestões:	Fazer	manutenção	da	plataforma	e	atualização	do	material.	Dinamizar	no	início	
de	cada	semestre	e	averiguar	a	possibilidade	de	divulgação	logo	na	semana	da	receção	aos	
novos	alunos.	
 
Biocaching	
Data:	24/09/2018.	
Descrição:	Simulação	de	um	geocashing	pela	cidade	de	Lisboa	realizado	em	parceria	com	a	
CPMEBiol.	
Balanço:	Atividade	cancelada	por	falta	de	inscrições.	
Sugestões:	 Tentar	 escolher	 uma	 data	 e	 hora	 que	 não	 esteja	 muito	 sobrecarregada	 com	
atividades	da	CPMEBiol	(evitar	que	os	alunos	de	1º	ano	tenham	de	faltar	a	aulas	para	não	
diminuir	 a	 adesão)	 e	 apostar	muito	 na	 divulgação.	 Propõe-se	 ter	 tudo	 pronto	 antes	 da	
receção	aos	novos	alunos,	de	forma	a	ser	possível	fazer	publicidade	ao	evento	na	banca	do	
NEBIST,	por	um	panfleto	no	kit	que	os	novos	alunos	recebem,	 ter	um	posto	para	eles	se	
inscreverem,	criar	o	evento	no	Facebook	e	convidá-los.	
	
I	Voluntariado	Banco	Alimentar	
Data:	01-02/12/2018	
Descrição:	Organização	de	uma	campanha	de	ajuda	no	armazém	em	Alcântara.	Atividade	
em	parceria	com	IEEE-EMBS-Embrace.	
Balanço:	Positivo.	Muita	adesão,	cerca	de	30	inscritos.	
Sugestões:	Apostar	na	divulgação.	Enviar	email	com	todas	as	informações	necessárias	2	dias	
antes	da	data	e	nesse	esclarecer	acerca	do	transporte	por	conta	própria	e	sugerir	encontro	
no	IST	para	partilha	de	Uber	ou	carpooling.	Numa	próxima	edição	averiguar	a	possibilidade	
do	NEBIST	suportar	os	custos	de	transporte.	
	
Recolha	de	roupa	
Data:	10-18/12/2018.	
Descrição:	Recolha	de	roupa	para	doar	à	Comunidade	Vida	e	Paz.	Lanche	de	convívio	no	
último	dia	para	proporcionar	um	momento	de	descontração	antes	da	época	de	exames	e	
incentivar	as	doações	por	parte	dos	alunos.		
Balanço:	Positivo.	Cerca	de	12	sacos	de	roupa	recolhidos.	
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Sugestões:	Contactar	o	gestor	da	Torre	Sul,	Nuno	Simões,	com	bastante	antecedência	para	
averiguar	a	possibilidade	de	o	lanche	ser	realizado	no	piso	0	desse	pavilhão.	
	
I	Voluntariado	Comunidade	Vida	e	Paz	
Data:	15-16/12/2018.	
Descrição:	Receber	e	organizar	as	doações	de	roupa	para	os	sem-abrigo.	
Balanço:	Negativo,	não	houve	inscritos.	O	evento	foi	divulgado	com	pouca	antecedência	e	a	
data	não	era	totalmente	ideal.	Não	se	deveria	ter	apostado	na	realização	da	atividade	se	a	
data	não	era	suficientemente	favorável	para	os	alunos.	
Sugestões:	Tentar	novamente	no	próximo	ano	e	organizar/divulgar	com	mais	antecedência.	
	
Gala	de	Biológica	
Data:	25/01/2019.	
Descrição:	Jantar	de	gala	para	premiar	os	alunos	finalistas	e	apresentar	o	Livro	de	Finalistas.	
Balanço:	Positivo	em	certos	aspetos	e	negativo	noutros.	
Sugestões:	 Tentar	 procurar	 outro	 restaurante,	 com	 ambiente	 mais	 formal	 e	 menos	
alternativo	(averiguar	preços	fora	de	Lisboa,	juntamente	com	opções	de	transporte	coletivo,	
por	exemplo).	Sugerir,	 logo	à	partida,	mesas	redondas	de	10	pessoas.	 Ir	visitar	o	espaço	
antes	 do	 jantar,	 para	 certificar	 que	 são	 cumpridas	 todas	 as	 condições	 exigidas.	 Tentar	
encontrar	 um	 local	 com	 melhor	 iluminação	 para	 as	 fotografias	 e	 editar	 as	 fotografias	
minimamente	antes	da	sua	publicação	(olhos	vermelhos,	flash	excessivo,	etc).	Levar	uma	
playlist,	em	vez	de	se	contratar	um	DJ,	porque	permite	maior	 flexibilidade	na	escolha	de	
músicas.	
 
Tarde	de	Quiz:	Motorcôndria 
Data:	06/03/2019. 
Descrição:	Quiz	com	perguntas	de	cultura	geral	para	equipas	com	4	alunos.	Parceria	com	o	
Fórum	Mecânica. 
Balanço:	Positivo,	bastante	adesão	(15	equipas	inscritas). 
Sugestões:	Manter	os	prémios	como	chamariz	e	divulgação	do	Churrasco	da	SBE.	Tentar	
averiguar	 o	 aluguer	 do	 espaço	 com	 antecedência	 e	 certificar	 que	 não	 é	 marcado	 mais	
nenhum	evento,	pois,	devido	à	natureza	da	atividade,	é	incompatível	a	sua	realização	com	
outra	atividade,	no	mesmo	espaço,	em	simultâneo.	Testar	o	equipamento	e	ver	se	há	ligação	
à	internet	para	pelo	menos	um	elemento	de	cada	equipa. 
 
Ciclo	de	Cinema	Conjunto 
Data:	21/03/2019,	28/03/2019	e	04/04/2019. 
Descrição:	Parceria	entre	o	Diferencial,	o	Núcleo	de	Estudantes	de	Engenharia	do	Ambiente	
do	 Instituto	 Superior	 Técnico	 (NEEA)	 e	 o	 NEBIST.	 Apresentação	 de	 3	 filmes,	 Princess	
Mononoke,	 Syriana	 e	Gattaca,	 que	 têm	 uma	 temática	 em	 comum	 e	 que	 abordam	 alguns	
conteúdos	de	unidades	curriculares	dos	cursos	envolvidos. 
Balanço:	Positivo,	mas	com	pouca	adesão. 
Sugestões:	 Manter	 as	 pipocas	 grátis	 como	 chamariz.	 Tentar	 ver	 se	 é	 possível	 alterar	 o	
horário	para	18h-20h30,	em	vez	de	21h-23h30,	para	ver	se	há	mais	interessados. 
 
Jogos	do	Técnico	Sul 
Data:	30/03/2019. 
Descrição:	Torneio	de	Futebol,	Sueca	e	Quiz	entre	diversos	cursos	do	IST.	Parceria	com	o	
Núcleo	de	Estudantes	de	Engenharia	Biomédica	do	Instituto	Superior	Técnico	(NEBM-IST),	
o	NEEA,		o	NEQIST,	o	Núcleo	de	Física	do	Instituto	Superior	Técnico	(NFIST)	e	o	Núcleo	de	
Estudantes	de	Matemática	do	Instituto	Superior	Técnico	(NMATH). 
Balanço:	Positivo,	boa	adesão,	cerca	de	60	participantes,	tendo-se	obtido	um	lucro	geral	de	
aproximadamente	60€.	 
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Sugestões:	Trocar	o	padel	por	basquetebol,	pois	houve	uma	muito	fraca	adesão	ao	nível	do	
padel	e	muitas	pessoas	disseram	que	teriam	participado	se	o	torneio	incluísse	basquetebol.	
Pedir	entre	1	a	2	barris	de	cerveja.	 
 
Churrasco	NEBIST 
Data:	08/04/2019. 
Descrição:	Aluguer	do	espaço	BBQ. 
Balanço:	Atividade	cancelada	devido	a	restrições	no	orçamento. 
Sugestões:	Num	ano	com	menor	limitação	financeira,	realizar	a	atividade	e	escolher	uma	
data	como,	por	exemplo,	Halloween	(reservar	o	espaço	com	bastante	antecedência	por	ser	
uma	data	concorrida)	ou	um	dia	dos	testes	de	Eletromagnetismo	e	Ótica	(UC	de	2º	Ano,	2º	
Semestre).	 Possível	 parceria	 com	a	Noite	 de	Medicina	 da	AEFML	para	 edições	 num	ano	
próximo	(contactar	com	antecedência). 
 
II	Voluntariado	Comunidade	Vida	e	Paz 
Data:	08/04/2019	e	09/04/2019. 
Descrição:	Acompanhar	e	distribuir	bens	para	os	sem-abrigo. 
Balanço:	 Adesão	 muito	 positiva,	 apenas	 uma	 vaga	 ficou	 por	 preencher.	 O	 feedback	 dos	
participantes	 foi	 também	 bastante	 positivo	 e,	 no	 geral,	 gostariam	 que	 a	 atividade	 fosse	
realizada	com	maior	frequência.	 
Sugestões:		É	complicado	fazer	várias	vezes	por	semestre,	não	só	porque	o	calendário	não	
tem	grande	disponibilidade,	mas	também	porque	é	preciso	contactar	a	Comunidade	Vida	e	
Paz	para	agendar	com	bastante	antecedência	senão	as	alturas	mais	recorridas	(por	exemplo,	
o	Natal)	ficam	logo	sem	vagas.	Uma	alternativa	é	tentar	colaborar	em	especial	na	festa	de	
Natal	que	esta	associação	costuma	organizar.	
 
Voluntariado	 com	 crianças	 da	 Fundação	 CEBI	 (Fundação	 para	 o	 Desenvolvimento	
Comunitário	de	Alverca) 
Data:	14/05/2019. 
Descrição:	 Acompanhar	 um	 grupo	 de	 crianças	 do	 pré-escolar	 (3-5	 anos)	 e	 realizar	 3	
experiências	básicas	no	sentido	de	despertar	o	interesse	pela	ciência	junto	dos	mais	novos. 
Balanço:	O	feedback	dos	participantes	foi	muito	positivo.	Fomos	convidados	a	realizar	uma	
atividade	como	esta	de	novo.	As	crianças	gostaram	muito	das	experiências. 
Sugestões:	Numa	atividade	futura	talvez	fazer	um	planeamento	das	experiências	com	mais	
antecedência.	
 
II	Voluntariado	Banco	Alimentar	
Data:	25-26/05/2019.	
Descrição:	Organizar	uma	campanha	de	ajuda	no	armazém	em	Alcântara.	
Balanço:	Não	 se	 realizou	 a	 atividade,	 uma	 vez	 que	 já	 se	 tinha	 realizado	 e	 com	bastante	
adesão	no	semestre	anterior.	
 
Sunset 
Data:	30/05/2019. 
Descrição:	Momento	de	lazer	ao	final	da	tarde	com	concertos	de	alunos	do	IST	e	em	parceria	
com	o	Clube	de	Cervejeiros. 
Balanço:	À	data	de	entrega	do	relatório	esta	atividade	ainda	não	se	tinha	realizado.	
	
Reciclagem	no	LTI-DEQB	
Data:	05/2019.	
Descrição:	 Instalação	de	pontos	de	 reciclagem	nas	 salas	do	LTI	do	5°	piso	da	Torre	 Sul,	
semelhantes	aos	instalados	no	ano	letivo	2016/2017	noutros	locais	do	mesmo	pavilhão.	
Balanço:	À	data	de	entrega	do	relatório	esta	atividade	ainda	não	se	tinha	realizado.	
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Sugestões:	Melhorar	os	cartazes	identificativos	dos	contentores,	de	modo	a	chamarem	mais	
a	atenção	de	todos	os	utentes	e	apelarem	a	uma	maior	consciência	ambiental. 
 
Bioexit 
Data:	2º	semestre	de	2018/2019. 
Descrição:	Fim-de-semana/dia/tarde	em	que	os	alunos	 fazem	uma	pequena	viagem	com	
atividades	ao	ar	livre. 
Balanço:	Atividade	inicialmente	adiada	para	o	2º	semestre,	devido	à	previsão	de	uma	fraca	
adesão	 (primeiras	semanas	de	aulas	muito	preenchidas	com	atividades	da	CPMEBiol).	À	
data	de	entrega	do	relatório	esta	atividade	ainda	não	se	tinha	realizado. 
Sugestões:	 Tentar	 definir	 uma	 data	 que	 não	 esteja	 muito	 sobrecarregada	 com	 outras	
atividades	da	CPMEBiol,	por	exemplo,	na	última	semana	de	aulas	do	primeiro	semestre	ou	
na	 primeira	 semana	 de	 aulas	 do	 segundo	 semestre.	 Planear	 a	 atividade	 com	 grande	
antecedência,	sugerindo	aproveitar	o	verão	para	tal. 
	
Limpeza	de	praias 
Data:	2º	semestre	de	2018/2019. 
Descrição:	Acompanhar	uma	organização	que	realize	limpezas	de	praia. 
Balanço:	Não	se	realizou	a	atividade,	porque	as	datas	indicadas	não	eram	adequadas	face	ao	
calendário	de	avaliações. 
Sugestões:	Tentar	agendar	a	atividade	para	março,	uma	vez	que	não	é	tão	próximo	da	época	
balnear	e	é	a	altura	em	que	mais	associações	organizam	iniciativas	deste	género. 
	
Departamento	de	Relações	Externas	
	
Biológica	nas	Escolas	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	 Apresentar	 o	 curso	 de	 Engenharia	 Biológica	 aos	 alunos	 do	 secundário,	 em	
Portugal.	Os	representantes	levam	à	sua	escola	de	origem	um	powerpoint,	cujo	objetivo	é	
dar	 a	 conhecer	 as	 saídas	 profissionais	 do	 curso	 bem	 como	 entrar	 no	 mesmo.	 Cada	
representante	partilha	a	sua	experiência	do	curso. 
Balanço:	Este	ano	fez-se	por	inovar	esta	iniciativa,	implementando	uma	formação	destinada	
aos	 representantes	 (alunos	 do	 curso	 que	 vão	 às	 suas	 antigas	 escolas)	 e	 alargando	 este	
projeto	 de	 forma	 a	 englobar	 Portugal	 continental	 e	 Ilhas.	 	Do	 ponto	 de	 vista	 das	
coordenadoras,	 a	 formação	 correu	 bastante	 bem. Nas	 férias	 entre	 semestres,	 5	
representantes,	uma	colaboradora	do	Departamento	de	Relações	Externas	e	uma	alumna	
foram	às	suas	antigas	escolas	apresentar	o	curso	de	Engenharia	Biológica,	nomeadamente	
nas	 seguintes	 regiões:	 Évora/Redondo	 (Escola	Básica	 e	 Secundária	Dr.	Hernâni	 Cidade),	
Madeira	 /Calheta	 (Escola	 Básica	 e	 Secundária	 com	 Pré-Escolar	 da	 Calheta),	 Madeira	
Funchal,	 (Escola	 Secundária	 Francisco	 Franco),	 Faro	 (Escola	 Secundária	 João	 de	 Deus),	
Estoril/São	 João	 do	 Estoril	 (Escola	 Secundária	 de	 São	 João	 do	 Estoril),	 Seixal	 (Escola	
Secundária	Dr.	José	Afonso),	Amadora	(Escola	Secundária	Seomara	da	Costa	Primo),	Arruda	
dos	Vinhos	(Externato	João	Alberto	Faria),	Alverca	do	Ribatejo	(Colégio	José	Álvaro	Vidal)		
e	Aveiro	(Escola	Secundária	Jaime	Magalhães	Lima).	Em	suma,	o	balanço	desta	iniciativa	em	
todas	 as	 escolas	 foi	muito	 positivo.	 Obteve-se	 ótimo	 feedback	 dos	 alunos,	 professores	 e	
representantes.		
Sugestões:	Obteve-se	um	ótimo	 feedback	da	alumna	que	 incorporou	este	projeto	e	desta	
forma	sugerimos	uma	parceria	com	o	Grupo	Alumni.	Basta	no	site	acrescentar	uma	secção	
de	inscrições	para	alunos	e	fazer	outro	Google	Forms.	Para	que	os	alumni	se	sintam	mais	
integrados	 no	 projeto	 sugerimos	 falar	 com	 eles	 e	 perguntar	 se	 alguém	 quer	 tomar	 “as	
rédeas”,	 isto	 é,	 promover	 a	 iniciativa	 dentro	 do	 Grupo	 Alumni	 e	 agendar	 as	 reuniões,	
mantendo	 sempre	o	NEBIST	dentro	do	assunto.	Relembrar	 todos	os	 representantes	que	
devem	tirar	uma	foto	para	dinamizar	as	redes	sociais	do	NEBIST.	
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Visita	de	Estudo	ao	iMM	
Data:	28/03/2019.	
Descrição:	 Visita	 às	 instalações	 do	 Instituto	 de	 Medicina	 Molecular	 João	 Lobo	 Antunes	
(iMM).	
Balanço:	Esta	visita	de	estudo	contou	com	uma	adesão	impressionante	por	parte	dos	alunos	
de	Engenharia	Biológica,	concretamente	com	25	pessoas.	De	notar	que	o	 instituto	teve	o	
cuidado	de	fazer	um	planeamento	da	visita	atempadamente	e	direcionado	para	as	nossas	
preferências.	No	 final	da	atividade	enviou-se	um	 inquérito	de	 satisfação,	 sendo	que	este	
demostrou	 o	 que	 já	 se	 previa	 pelo	 decorrer	 da	 visita,	 um	 grande	 agrado	 por	 parte	 dos	
participantes.	
Sugestões:	 À	 luz	 do	 feedback	 dos	 participantes,	 sugere-se	 que	 visitas	 a	 institutos	 de	
investigação	 sejam	 de	 maior	 duração	 com	 o	 intuito	 de	 integrar	 mais	 laboratórios,	
possibilitando	o	contacto	com	um	maior	leque	de	áreas	de	investigação	e	um	esclarecimento	
mais	pormenorizado	acerca	do	trabalho	realizado	nesse	instituto.	Organizar	futuras	visitas	
de	estudo	direcionadas	aos	temas	de	genética	e	neurociência.	
	
Visita	de	Estudo	à	Hovione	
Data:	29/04/2019.	
Descrição:	Visita	às	instalações	da	fábrica	da	Hovione.		
Balanço:	 Não	 foi	 possível	 realizar	 a	 atividade.	 Tentou-se	 contactar	 outras	 fábricas	 em	
alternativa,	mas	estas	também	não	se	encontravam	disponíveis	para	nos	receber.		
Sugestões:	Marcar	as	visitas	de	estudo	com	muita	antecedência,	especialmente	a	fábricas.		
	
Job	Shadowing	for	One	Day	
Data:	11/05/2019.	
Descrição:	Atividade	que	permite	o	contacto	direto	dos	alunos	com	o	mundo	de	trabalho,	
através	do	acompanhamento	de	um	profissional	durante	o	um	dia.		
Balanço:	Esta	iniciativa	teve	também	muita	adesão,	10	pessoas,	chegando	a	esgotar	as	vagas	
de	 dois	 laboratórios	 logo	 no	 dia	 a	 seguir	 a	 primeira	 publicação.	 Os	 laboratórios	 que	
receberam	os	nossos	alunos,	Instituto	de	Medicina	Molecular,	Fundação	Champalimaud	e	
Stem	 Cell	 Engineering	 Group,	 mostraram-se	 bastante	 disponíveis	 e	 interessados.	 O	
inquérito	de	satisfação	enviado	aos	participantes	demostrou	a	sua	muito	boa	recetividade	
à	atividade.	Por	 fim,	destaca-se	um	pequeno	incidente	que	comprometeu	a	realização	da	
atividade	no	laboratório	Stem	Cell	Engineering	Group:	a	investigadora	que	estava	a	cargo	
desta	atividade	ficou	doente,	logo	não	foi	possível	realizar	a	iniciativa.		
Sugestões:	Numa	próxima	edição	da	atividade,	organizar	duas	sessões,	distribuídas	por	cada	
semestre,	 e	 contactar	 o	 Instituto	 Gulbenkian	 da	 Ciência	 e	 uma	 empresa	 de	 indústria	
alimentar.	Ponderar	a	questão	de	abranger	o	Grupo	Alumni	e	locais	no	estrangeiro	nesta	
iniciativa.	
	
Departamento	do	Site	
	
Reconstrução	do	site	
Data:	08/2018-09/2018	
Descrição:	 Na	 tentativa	 de	 tornar	 o	 site	 mais	 moderno	 e	 apelativo,	 este	 foi	 totalmente	
reconstruído.	Esta	reconstrução	consistiu	na	mudança	do	tema	Wordpress	para	“Perth	by	
aThemes”,	bem	como	a	remodelação	de	todas	as	páginas	no	mesmo	existentes.	O	conteúdo	
das	páginas	manteve-se,	mas	com	uma	imagem	melhorada	e	mais	em	linha	com	a	imagem	
habitual	dos	cartazes	promocionais	do	NEBIST.		
Balanço:	A	nova	imagem	foi	bem	aceite	pelos	alunos	do	curso.	
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Criação	da	página	“Sweats	NEBIST”	
Data:	09/2018.	
Descrição:	 Criação	 de	 uma	 página	 de	 venda	 de	 sweats	 do	 curso.	 Nesta	 página	 podem	
encontrar-se	todas	as	sweats	que	o	NEBIST	vende.	
Balanço:	Para	comprar	as	sweats,	basta	preencher	um	formulário	intra-website,	que	envia	
para	 o	 email	 do	NEBIST	 todas	 as	 informações	 da	 compra.	 Para	 este	 efeito,	 utilizou-se	 o	
18lug-in	“Contact	Forms	7”,	que	se	tem	demonstrado	impecável.	A	adesão	ao	novo	método	
de	compra	de	sweats	tem	sido	positiva.		
	
Criação	da	página	“Biológica	nas	Escolas”	
Data:	10/2018.	
Descrição:	Criação	de	um	espaço	no	menu	principal	para	a	atividade	“Biológica	nas	Escolas”	
do	Departamento	de	Relações	Externas.	
Balanço:	A	página	é	intuitiva	e	vai	ao	encontro	do	que	o	Departamento	de	Relações	Externas	
pretendia.	Muitas	 inscrições	 têm	sido	 feitas	através	desta	página,	 tanto	por	alunos	como	
professores.	Conclui-se,	por	isso,	que	a	página	esteja	a	funcionar	como	desejado.	
	
Reconstrução	da	Galeria	de	Fotos	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	Reconstrução	da	Galeria	de	Fotos	no	site.	
Balanço:	 As	 galerias	 são	 muito	 simples	 e	 cumprem	 o	 seu	 propósito,	 mas	 não	 são	 tão	
esteticamente	agradáveis	quanto	se	gostaria.	De	momento,	o	departamento	não	encontrou	
uma	melhor	 forma	de	apresentar	as	galerias	com	as	 ferramentas	que	tem	ao	seu	dispor.	
Decidiu-se	ainda	que,	devido	ao	espaço	limitado	em	servidor	para	o	website	do	NEBIST,	só	
se	manterão	as	galerias	um	ano	após	 terem	sido	publicadas,	 eliminando	 todas	as	que	 já	
estiverem	no	site	por	um	período	superior,	já	que	estas	ocupam	demasiado	espaço.		
	
Divulgação	de	Atividades	NEBIST	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	 Na	 página	 “Atividades”	 são	 divulgadas	 todas	 as	 atividades	 que	 o	 NEBIST	
desenvolve.	
Balanço:	Utilização	do	plug-in	“Scheduled	Update”	permite	agendar	as	publicações	no	site.	
O	método	tem-se	mostrado	eficaz	e	muito	útil.	A	comunicação	entre	os	departamentos	que	
pretendem	 divulgar	 as	 atividades	 e	 a	 tríade	 Comunicação-Imagem-Site	 foi,	 no	 início	 do	
semestre,	um	problema	recorrente.	Algumas	atividades	foram	inicialmente	divulgadas	com	
informações	erradas	ou	cartazes	diferentes	entre	Facebook/site,	o	que	prejudica	sempre	a	
adesão	dos	alunos	às	atividades.	 Isto	ocorreu	porque	as	 informações	não	eram	dadas	de	
forma	 igual,	ou	de	 todo,	a	 todos	os	departamentos	envolvidos	na	divulgação.	Para	evitar	
erros	subsequentes,	criaram-se	chats	entre	os	departamentos	que	pretendem	divulgação	e	
a	 tríade	Comunicação-Imagem-Site	 (um	por	cada	departamento).	O	novo	método	 tem-se	
mostrado	mais	eficaz,	mas	algumas	das	falhas	supracitadas	continuam	a	surgir	(com	menos	
frequência).	
	
Divulgação	de	outras	atividades	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	Trabalho	de	recolha	de	objetos	a	divulgar	levado	a	cabo	pelo	Departamento	de	
Comunicação,	que	o	Departamento	do	Site	se	limita	a	divulgar	na	página	“Divulgação”.	
Balanço:	No início do semestre, a recolha de informação e divulgação ocorriam ao 
domingo. Pela dificuldade de juntar toda a informação semanal e publicá-la no próprio 
dia, a divulgação ocorre agora às segundas-feiras. O novo método tem tido resultados 
positivos, mas continua a haver pouco tempo para a realização. 
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Atualização	da	página	“Livros	e	Sebentas”	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	 Atualização	 dos	 artigos	 disponíveis	 nesta	 página,	 que	 possibilita	 a	 compra	 e	
venda	 de	 livros	 e	 sebentas	 técnicos	 entre	 alunos,	 em	 colaboração	 com	 o	 Departamento	
Recreativo	e	de	Cidadania.	
Balanço:	 É uma atividade que implica comunicação constante com o Departamento 
Recreativo e de Cidadania e com urgência média nas atualizações necessárias. O trabalho 
consiste em colocar/retirar livros e/ou sebentas da plataforma online consoante a sua 
submissão/venda. Em maio de 2019, a página foi reestruturada para organizar os 
conteúdos por semestre e por UC. Prevê-se que a página seja muito mais user-friendly 
mas os efeitos da reestruturação ainda não podem ser notados porque a altura da sua 
reestruturação não coincidiu com a época “alta” de compra e venda de livros e sebentas. 
	
Atualização	da	página	“NEBLetter”	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	Colocação	de	todas	as	edições	da	NEBLetter	na	página	a	si	dedicada	no	site.		
Balanço:	O	departamento	do	site	é	responsável	pelo	upload	da	versão	.pdf	da	NEBLetter	na	
plataforma	 issuu,	 que	 permite	 a	 leitura	 de	 documentos	 em	 formato	 digital	 de	 forma	
interativa	e	 intuitiva	e	 ainda	de	 criar	um	 embed	 para	a	 revista	no	 site.	 Com	o	 intuito	de	
aumentar	 a	 adesão	 dos	 alunos	 ao	 desafio	 mensal	 da	 NEBLetter,	 foi	 criado	 um	 espaço	
dedicado	 ao	desafio	na	mesma	página.	A	 adesão	dos	 alunos	manteve-se	 fraca	 apesar	da	
iniciativa.	Mais	ênfase	na	divulgação	poderá	melhorar	a	situação.	
	
NEBletter	
	
1ª	edição	–	outubro	de	2018	
Data:	10/2018.	
Descrição:	Primeira	edição	da	NEBLetter	do	ano	letivo	2018/2019.	A	NEBletter	deste	mês	
foi	 efetuada	 exclusivamente	 pelos	 dois	 coordenadores	 do	 departamento,	 integrando	
algumas	alterações	em	relação	às	edições	de	anos	anteriores.	Não	foram	realizadas	todas	as	
alterações	previstas	no	planeamento	da	NEBLetter	para	as	edições	deste	ano	letivo.	
Balanço:	A	edição	teve	uma	qualidade	aquém	daquela	que	os	coordenadores	pretendiam.	
Ainda	assim,	apresentou	conteúdos	pertinentes	e	de	qualidade.	Sendo	as	maiores	falhas	a	
falta	 de	 diversidade	 e	 alguns	 problemas	 de	 apresentação	 e	 formatação.	 Não	 existiram	
quaisquer	respostas	ao	“Desafio”	da	NEBletter,	o	que	causou	alguma	preocupação.	
Sugestão:	 Não	 realizar	 uma	 NEBLetter	 antes	 de	 ter	 colaboradores	 para	 auxiliarem	 no	
processo.	Ainda	que	a	 ideia	 tenha	um	propósito	válido,	não	cremos	que	seja	 fazível	uma	
revista	de	elevada	qualidade	com	apenas	duas	pessoas.	
	
2ª	edição	–	novembro	2018	
Data:	11/2018.	
Descrição:	 Edição	 que	 contou	 com	 uma	 equipa	 de	 colaboradores	 motivada	 e	 extensa,	
integrando	já	todas	as	alterações	propostas	no	planeamento	inicial	e	executadas	ao	nível	de	
qualidade	pretendido	pelos	coordenadores.	
Balanço:	 O	 lançamento	 foi	 um	 sucesso,	 com	 o	 esgotamento	 de	 todos	 os	 exemplares	
impressos.	Obteve	também	um	feeback	positivo	por	parte	dos	leitores,	tendo	sido	somente	
apontadas	 algumas	 questões	 a	 nível	 de	 edição	 e	 formatação	 dos	 conteúdos.	 Apesar	 da	
melhoria	na	criatividade	e	qualidade,	mais	uma	vez	não	se	verificaram	respostas	ao	desafio.	
O	espaço	“Spotlight”	criado	teve	uma	mínima	afluência.	
Sugestão:	Manter	uma	equipa	motivada	e	dar	espaço	para	que	os	colaboradores	escolham	
as	suas	tarefas	(e	sugiram	ideias	a	integrar	na	revista)	é	fundamental.	A	criatividade	tem	de	
ter	liberdade	para	crescer.	
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3ª	edição	–	dezembro	2018	
Data:	12/2018.	
Descrição:	 Edição	 que	 deu	 continuidade	 à	 integração	 dos	 novos	 espaços	 e	 ao	 seu	
aprimoramento	para	atingir	os	objetivos	de	excelência	a	que	o	departamento	se	propõe.	
Balanço:	 A	 qualidade	 desta	 nova	 edição	 foi	 notoriamente	 superior,	 notando-se	 uma	
aprendizagem	 da	 equipa	 com	 os	 erros	 e	 metodologias	 utilizadas	 na	 primeira	 edição.	 O	
lançamento	foi,	novamente,	um	enorme	sucesso	com	o	esgotamento	do	stock	de	NEBLetters	
impressas.	Mais	uma	vez,	não	existiram	respostas	ao	“Desafio”,	mesmo	com	uma	mensagem	
mais	 explícita	 da	 existência	 de	 um	 prémio.	 O	 espaço	 “Spotlight”	 foi	 extinto	 por	 falta	 de	
participação	por	parte	dos	leitores.	
Sugestão:	Permitir	uma	 flexibilidade	da	equipa,	para	que	 todos	 trabalhem	em	diferentes	
espaços	ao	longo	das	edições	(se	esse	for	o	desejo	dos	colaboradores),	com	vista	a	manter	a	
dinâmica	 da	 revista	 e	 a	motivação	 dos	 colaboradores.	 É	 importante	 também	 salientar	 a	
importância	do	trabalho	de	equipa	e	fomentar	a	entreajuda	de	todos	os	membros	entre	si.	
Em	 relação	 ao	 desafio,	 devem	 tentar	 encontrar-se	 ideias	 criativas	 que	 não	 requeiram	
imenso	trabalho	na	sua	execução,	permitindo	uma	maior	participação	por	parte	dos	leitores.	
	
4ª	edição	–	março	de	2019	
Data:	03/2019.	
Descrição:	Primeira	edição	da	NEBletter	do	segundo	semestre.	Foi	a	estreia	da	NEBletter	no	
seu	formato	A5	(também	conhecida	por	“NEBbie”	pela	equipa),	continuando,	de	resto	com	
os	conteúdos	habituais.	
Balanço:	As	 novas	 dimensões	 da	 NEBletter	 tiveram	 por	 parte	 dos	 leitores	 uma	 receção	
maioritariamente	positiva.	Desde	questões	ambientais	a	económicas,	a	redução	de	tamanho	
foi	 bastante	 apreciada.	 No	 entanto,	 algumas	 pequenas	 críticas	 surgiram	 em	 relação	 à	
dificuldade	de	ver	o	conteúdo	de	imagem,	principalmente	no	espaço	“Dicas	de	Mestre”.	A	
capa	foi	alvo	de	algumas	críticas,	no	sentido	de	não	ser	tão	aparente	aquilo	que	pretende	
transmitir,	talvez	por	ter	sido	uma	ideia	com	execução	pouco	atempada.	Também	o	espaço	
“Biológica,	 what’s	 next?”	 começou	 a	 receber	 algum	 feedback	 negativo,	 no	 sentido	 de	 se	
considerar	 ser	 necessária	 uma	 certa	 reformulação	 e	 ponderação	 acerca	 do	 objetivo	 do	
espaço.	 O	 Desafio	 foi	 feito	 em	 conjunto	 com	 o	 Clube	 dos	 Cervejeiros	 numa	 iniciativa	
fenomenal.	No	entanto,	mesmo	com	incentivo	acrescido	e	um	Desafio	mais	dinâmico,	não	
obtivemos	respostas	por	parte	dos	leitores.	
Sugestão:	Após	pensar	numa	ideia	para	a	capa,	sugere-se	que	esta	seja	executada	o	mais	
rapidamente	 possível.	 Sendo	 que	 as	 disponibilidades	 de	 toda	 a	 equipa	 nem	 sempre	 são	
compatíveis,	um	esforço	iniciado	mais	cedo	pode	prevenir	que	a	capa	tenha	de	ser	feita	à	
pressa.	O	“Desafio”	deverá	ser	uma	atividade	que	requeira	pouco	esforço	por	parte	do	leitor,	
talvez	nem	necessitando	de	uma	dinâmica	de	prémios.	Deverá	ser	mais	um	Passatempo	do	
que	um	Desafio.	
	
5ª	edição	–	abril	2019	
Data:	04/2019.	
Descrição:	Mais	recente	edição	da	NEBletter	e	a	penúltima	deste	ano	letivo.	Foi	uma	edição	
celebrativa	da	última	temporada	de	Game	of	Thrones,	pelo	que	a	capa,	desafio	e	até	outros	
espaços	tiveram	algumas	influências	da	série	em	questão.	O	“Desafio”	não	teve	já	direito	a	
um	prémio,	iniciando	a	sua	transição	para	um	Passatempo.	Foi,	finalmente,	concluída	a	caixa	
de	distribuição,	que	poderá	ser	sujeita	a	melhorias.	O	lançamento	da	NEBletter	foi	adiado	
por	via	das	férias	da	Páscoa,	atrasando	a	calendarização	habitual	de	lançamento	também	da	
edição	seguinte.	
Balanço:	A	capa	de	“GoT”	foi,	naturalmente,	um	sucesso.	Em	geral,	o	feedback	recebido	foi	
positivo.	No	entanto,	por	 ter	havido	um	esforço	mais	 fraco	na	distribuição	 (também	por	
adaptação	à	nova	caixa	de	distribuição),	sobraram	alguns	exemplares	da	edição	deste	mês.	
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Foi	 transmitida	 por	 alguns	 leitores	 a	 ideia	 de	 que	 a	 Grande	 Entrevista	 apresenta	maior	
interesse	quando	 é	 feita	 a	 personalidades	mais	 conhecidas	por	parte	 dos	 leitores,	 como	
professores	com	quem	contactem.	
Sugestão:	Deixar	a	totalidade	das	NEBletter	impressas	na	caixa	de	distribuição,	permitindo	
aos	 colaboradores	 um	 mais	 fácil	 acesso	 a	 revistas	 que	 possam	 depois	 distribuir.	 As	
entrevistas,	no	geral,	poderão	sempre	focar-se	mais	em	explorar	pessoas	que	não	sejam	tão	
conhecidas,	mas	com	quem	os	leitores	tenham	algum	contacto.	
	
6ª	edição	–	maio	2019	
Data:	05/2019.	
Descrição:	Última	edição	do	ano	letivo	2018/2019,	com	lançamento	previsto	para	dia	28	de	
maio.	
Balanço:	À	data	de	entrega	do	relatório	esta	atividade	ainda	não	se	tinha	realizado.	
	
IST	Summer	Internships	
	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	O	IST	Summer	Internships	‘19	(ISTSI’19)	resultou	de	uma	parceria	entre	todos	
os	Núcleos	de	Estudantes	do	IST	e	o	Núcleo	de	Parcerias	Empresariais	do	IST	(NPE),	tendo	
como	principal	objetivo	a	organização	de	estágios	de	verão	dentro	e	fora	do	país	para	alunos	
do	IST,	de	forma	a	aproximá-los	do	mercado	de	trabalho.	Até	dezembro,	construção	de	uma	
base	 de	 dados	 com	 contactos	 de	 várias	 empresas.	 De	 janeiro	 a	 julho,	 contacto	 com	 as	
empresas	 e	 recolha	 de	 propostas	 de	 estágios	 para	 realização	 na	 pausa	 de	 Verão.		
Balanço:	Boa	organização	dentro	do	departamento	de	estágios	do	NEBIST,	onde	todos	os	
colaboradores	mostraram	bastante	interesse	e	empenho	no	trabalho	a	realizar.	No	presente	
ano	foram	aceites	6	colaboradores	para	o	departamento,	o	que	resultou	numa	distribuição	
de	trabalho	bastante	razoável.	Foi	o	primeiro	ano	em	que	todos	os	Núcleos	de	Estudantes	
do	 IST	 se	 juntaram	 para	 esta	 iniciativa,	 o	 que	 resultou	 numa	 frente	 bastante	 unida,	
importante	 de	 manter	 num	 próximo	 ano.	 Os	 núcleos	 cooperaram	 e	 trabalharam	
conjuntamente	 de	 uma	 forma	 equilibrada,	 reforçando	 o	 objetivo	 do	 programa.	 Este	 ano	
utilizou-se	novamente	a	plataforma	Job	Bank	para	a	submissão	de	propostas	de	estágios	e	
candidaturas	dos	alunos.	Esta	plataforma	mostrou	bastantes	evoluções	 relativamente	ao	
ano	passado,	não	apresentando	qualquer	problema,	nem	para	as	empresas	nem	para	os	
alunos.	 Contudo,	 a	 plataforma	 não	 consegue	 enviar	 os	 CV’s	 e	 cartas	 de	 motivação	
diretamente	para	as	empresas,	apresentando,	desta	forma,	algum	risco	de	privacidade	para	
os	 alunos,	 visto	 que	 o	 coordenador	 de	 cada	 núcleo	 teve	 que	 enviar	manualmente	 estes	
documentos	às	empresas.	É	importante	referir	que	o	Núcleo	de	Parcerias	Empresariais	do	
IST	 (NPE)	 tentou	 prontamente	 dar	 resposta	 aos	 problemas	 existentes	 durante	 todo	 o	
processo.	No	geral,	o	ISTSI’19	teve	um	balanço	bastante	positivo,	apesar	de	ter	arrancado	
mais	tarde	que	o	normal.	Este	facto	deveu-se	à	perda	de	todos	os	documentos	importantes	
para	o	funcionamento	normal	do	programa	no	ano	anterior,	levando	ao	refazimento	total	
dos	mesmos.		
	
Repositório	
	
Atualização	da	Meo	Cloud	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	Atualização	da	plataforma	com	os	enunciados	dos	testes/exames	e	material	de	
estudo.	
Balanço:	A	atualização	de	ficheiros	relativos	ao	primeiro	semestre	contou	com	um	balanço	
positivo.	A	pasta	do	1º	ano	foi	completada	com	enunciados	de	avaliações,	as	do	2º	ano	e	3º	
ano	com	enunciados	de	avaliações	e	algumas	resoluções	das	mesmas,	a	do	4º	ano	com	os	
enunciados	das	avaliações	e	slides	teóricos	de	algumas	unidades	curriculares	e	a	do	5º	ano	
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com	material	de	estudo	para	uma	unidade	curricular	nova.	À	data	de	entrega	do	relatório	
ainda	não	se	tinha	realizado	atualização	de	ficheiros	relativos	ao	segundo	semestre.	
Sugestões:	Atualizar	a	cloud	no	final	de	cada	semestre.	
	
Canal	de	YouTube	do	Repositório	
Data:	Ao	longo	do	ano	letivo	2018/2019.	
Descrição:	Desenvolvimento	do	futuro	canal	do	Repositório	no	YouTube.	
Balanço:	 Intermédio.	 Houve	 algum	 desenvolvimento	 do	 Repositório,	 nomeadamente	 a	
criação	 de	 listas	 de	 reprodução	de	 algumas	 cadeiras,	 porém	o	 canal	 está	 longe	 de	 estar	
pronto	e	ser	lançado.	
Sugestões:	Perguntar	em	grupos	de	todos	os	anos	sobre	vídeos	que	os	alunos	considerem	
importantes	e/ou	os	 tenham	ajudado	a	esclarecer	dúvidas	 relativamente	às	cadeiras	em	
questão.	Investir	mais	no	desenvolvimento	da	plataforma	online	do	Repositório	no	próximo	
ano.	
	
Conversão	do	inventário	para	Google	Docs	
Data:	Ao	longo	do	1º	semestre	de	2018/2019.	
Descrição:	Passagem	dos	 ficheiros	do	 inventário	em	Word	presentes	na	Meo	Cloud	para	
Google	Docs,	de	forma	a	facilitar	a	atualização	dos	mesmos.	
Balanço:	Positivo.	
	
V	Semana	da	Bioengenharia	(V	SBE)	
	
Data:	18-22/03/2019.	
Descrição:	 Este	 evento	 consiste	 numa	 semana	 de	 palestras	 e	workshops	 lecionadas	 por	
profissionais	convidados	de	variadas	áreas	da	bioengenharia.	É	realizado	em	conjunto	com	
o	Núcleo	 de	 Engenharia	 Biomédica	 e	 os	mestrados	 em	Microbiologia	 e	 Biotecnologia.	 É	
constituído	 por	 uma	 coordenação	 geral	 (3	 coordenadores)	 e	 pelos	 departamentos:	
científico	 (3	 coordenadores),	 financeiro	 (4	 coordenadores),	 imagem	 (3	 coordenadores),	
comunicação	(3	coordenadores),	logística	(3	coordenadores)	e	site	(2	coordenadores),	cujo	
trabalho	tem	início	no	princípio	do	ano	letivo.	
Balanço:	 A	 quinta	 edição	 da	 SBE	 contou	 com	 a	 presença	 de	 aproximadamente	 500	
participantes,	 entre	 os	 quais	 alunos	 do	 IST,	 de	 outras	 faculdades	 e	 professores,	 e	 85	
oradores.	Da	Comissão	Organizadora	 fizeram	parte	69	alunos.	O	programa	do	evento	 foi	
composto	 por	 12	 palestras,	 3	 sessões	 de	 alumni,	 4	 workshops,	 1	 visita	 de	 estudo	 e	 1	
churrasco.	Entre	atividades	 foram	promovidas	sessões	de	networking	 com	os	oradores	e	
frequentação	da	Feira	das	Empresas.	Nesta	edição	foi	criada	uma	app	oficial	do	evento,	com	
o	intuito	de	tornar	o	evento	mais	interativo	e	ecológico.	A	V	SBE	recebeu	feedback	muito	
positivo,	destacando-se	elogios	à	nova	app	e	ao	programa.	 	
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Relatório	de	Contas	
	
Despesas	
	
Atividade	 Descrição		 Valor	(€)	
[D.C.]	Vídeo	de	Natal	 Bens	consumíveis	 8,35	
[D.F.]	Workshop	de	Excel	 Pagamento	serviço	 2,17	
[D.F.]	Business	Case	 Alimentação	 5,60	
[D.F.]	Workshop	de	LaTeX	 Pagamento	serviço	 50,00	
[D.I.]	Suportes	gráficos	 Impressões	 207,50	
[D.I.]	Livro	de	Finalistas	 Impressão	e	encadernação	 21,80	
[D.R.C]	Recolha	de	roupa	 Bens	consumíveis	 9,80	

[D.R.C.]	Gala	de	Biológica	 Alimentação	 1900,00	
Brindes	 117,84	

[D.R.C.]	Jogos	do	Técnico	Sul	 Aluguer	de	espaços	e	material	 19,80	

[D.R.C.]	Voluntariado	Fundação	CEBI	 Transporte	 16,80	
Bens	consumíveis	 5,95	

[D.R.C.]	Reciclagem	no	LTI-DEQB	 Bens	consumíveis	 35,85	
IST	SI	 Bolsas	 1070,77	

NEBletter	 Impressões	 410,75	
Bens	consumíveis	 2,50	

V	SBE	

Impressões	 379,43	
Bens	consumíveis	 168,45	
Oradores	 711,59	
Churrasco	 354,08	
Brindes		 428,49	
Alimentação	 52,60	

Clube	de	Cervejeiros	 Apoio	 240,00	
Receção	aos	novos	alunos	 Brindes	 263,49	
Dia	Internacional	do	Microrganismo	 Inscrição	SPM	 20,00	

24º	Arraial	do	Técnico	

Espaço	 626,00	
Bens	de	venda	 2029,40	
Bens	consumíveis	 219,48	
Alimentação	 52,77	

Apresentação	programa	PDEng	 Alimentação	 62,08	

Conta	BPI	
Manutenção	 20,80	
Criação	cartão	de	débito	 8,84	
Comissão	de	levantamento		 3,64	

Diversos	 	 466,06	
Despesa	Total	 9992,68	
(D.C.-	Departamento	de	Comunicação;	D.F.-	Departamento	de	Formação;	D.I.-	Departamento	de	Imagem;	D.R.C.-	
Departamento	Recreativo	e	de	Cidadania;	SPM-	Sociedade	Portuguesa	de	Microbiologia)	
	
As	despesas	 identificadas	 como	Diversos	 incluem:	um	 jantar	de	 Coordenação	 (oferecido	
devido	 a	 uma	 reunião	 que	 se	 prolongou	 além	 da	 hora	 de	 jantar),	 recompensa	 a	
Coordenadores	 pelos	 seus	 serviços	 como	mascotes	 no	 Dia	 do	Microrganismo,	multa	 de	
atraso	 na	 renovação	 dos	 cacifos,	 multa	 de	 atraso	 na	 atualização	 dos	 representantes	 no	
Portal	das	Finanças,	prendas	oferecidas	ao	secretariado	do	DBE	na	mudança	de	direção,	
prendas	oferecidas	nos	jantares	de	Natal		e	de	final	de	mandato	do	NEBIST,	armazenamento	
Google,	café	para	a	sala	do	NEBIST	e	coffee	breaks,	encadernação	dos	Livros	de	Finalistas	de	
2015/2016	e	2017/2018	e	discos	externos.	
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Receitas		
	
Atividade	 Descrição		 Valor	(€)	
[D.F.]	Workshop	de	LaTeX	 Pagamentos	 26,00	
[D.R.C.]	Gala	de	Biológica	 Pagamentos	 1850,00	
[D.R.C.]	Jogos	do	Técnico	Sul	 Pagamentos	 30,00	
IST	SI	 Apoios	 2000,00	

NEBletter		 Apoios	(Verba	CG	IST)	 200,00	
Apoios	(PAJ	2019)	 200,00	

V	SBE	 Apoios	 2329,42	
Churrasco	 546,66	

Sweats	de	biológica	 Vendas	 790,00	
Verão	na	ULisboa	 Prestação	de	serviço	 800,00	
Dia	Internacional	do	Microrganismo	 Bolsa	 120,00	
24º	Arraial	do	Técnico	 Vendas	 2871,96	
Receita	Total	 11764,04	
(D.F.-	Departamento	de	Formação;	D.R.C.-	Departamento	Recreativo	e	de	Cidadania)	
	
Balanço	
,	

	
	
	
	
	
	
	

	

(D.C.-	Departamento	de	Comunicação;	D.F.-	Departamento	de	Formação;	D.I.-	Departamento	de	Imagem;	D.R.C.-	
Departamento	Recreativo	e	de	Cidadania)	
	
O	NEBIST	teve	um	balanço	positivo	de	1771,36€;	direitos	relativos	a	dívidas	de	100€	por	
parte	da	Deloitte,	100€	por	parte	da	Everis,	50€	por	parte	da	Tabaqueira	e	80€	por	parte	
do	Instituto	Português	da	Juventude	I.P.	(IPDJ).	O	NEBIST	declara	que	não	possui	Património	
Fixo,	sendo	o	montante	relativo	a	esta	rúbrica	de	0€.	 	

Atividade	 Valor	(€)	
[D.C.]	Vídeo	de	Natal	 -8,35	
[D.F.]	Workshop	de	Excel	 -2,17	
[D.F.]	Business	Case	 -5,60	
[D.F.]	Workshop	de	LaTeX	 -24,00	
[D.I.]	Suportes	gráficos	 -207,50	
[D.I.]	Livro	de	Finalistas	 -21,80	
[D.R.C.]	Recolha	de	Roupa	 -9,80	
[D.R.C.]	Gala	de	Biológica	 -167,84	
[D.R.C.]	Jogos	do	Técnico	Sul	 +10,20	
[D.R.C.]	Voluntariado	Fundação	CEBI	 -22,75	
[D.R.C.]	Reciclagem	no	LTI-DEQB	 -35,85	
,IST	SI	 +929,23	
NEBletter	 -13,25	
V	SBE	 +781,44	
Clube	de	Cervejeiros	 -240,00	
Sweats	biológica	 +790,00	
Verão	na	ULisboa	 +800,00	
Receção	aos	novos	alunos	 -263,49	
Dia	Internacional	do	Microrganismo	 +100,00	
24º	Arraial	do	Técnico	 -55,69	
Apresentação	programa	PDEng	 -62,08	
Conta	BPI	 -33,28	
Diversos	 -466,06	
Total	 1771,36	
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Secções	Autónomas		
	
Clube	de	Cervejeiros	do	IST	(CCIST)	
	
Data:	 O	 período	 de	 atividade	 do	 CCIST	 e	 os	 seus	 eventos	 decorre	 desde	 09/2018	 até	
07/2019.	
Descrição:	 Secção	 autónoma	 do	 NEBIST.	 O	 Clube	 tem	 o	 objetivo	 de	 ensinar	 aos	 seus	
membros	na	íntegra,	o	processo	de	produção	de	cerveja	artesanal	e	explicar	o	que	acontece	
em	todas	as	etapas	do	procedimento.	Durante	o	ano	letivo	foram	levados	a	cabo	16	batches	
de	cerca	de	20L,	com	o	intuito	de	reunir	os	seus	membros,	usualmente	em	1/2	turnos	por	
semana,	para	testar	uma	grande	variedade	de	géneros	e	categorias	de	cervejas	artesanais.	
Para	além	destas	produções,	foram	realizadas	outras	atividades	com	o	propósito	de	ampliar	
os	conhecimentos	dos	membros	do	Clube,	entre	outros	para	divulgação	e	auto-promoção	
do	Clube	e	das	suas	atividades.	Entre	estes	eventos	destacam-se	a	participação	no	churrasco	
da	V	Semana	da	Bioengenharia	em	março	de	2018	e	na	Noite	do	Fósforo,	evento	organizado	
pela	Sociedade	Portuguesa	de	Química	no	Pavilhão	do	Conhecimento,	para	celebrar	os	120	
anos	da	Tabela	Periódica.	Destacam-se	também	as	futuras	presenças	no	Sunset	do	NEBIST	
e	no	Keep	in	Touch,	ambos	em	maio	de	2019	e	ainda	a	organização	do	II	IST	Beer	Challenge,	
um	concurso	que	pretende	reunir	os	fabricantes	caseiros	de	cerveja	artesanal	e	também	de	
representantes	de	algumas	marcas,	entre	outras	entidades,	a	decorrer	em	julho	de	2019,	
com	o	objetivo	de	eleger	e	premiar	as	melhores	produções	e	de	promover	o	convívio	entre	
a		comunidade	cervejeira.		
Balanço:	 O	 balanço	 das	 atividades	 do	 Clube	 de	 Cervejeiros	 do	 IST	 neste	 ano	 letivo	 foi	
tremendamente	positivo,	principalmente	no	que	toca	à	divulgação	do	clube	para	além	do	
IST.	É	de	salientar	ainda	que	se	desenvolveram	mais	atividades	externas	no	Clube	este	ano	
do	que	em	anos	anteriores,	designadamente	a	participação	em	outros	eventos	do	NEBIST,	a	
organização	do	concurso,	entre	outros	convites	recebidos	por	entidades	externas.	No	que	
diz	respeito	às	redes	sociais,	o	Clube	também	verificou	um	maior	número	de	seguidores	e	
demonstrou-se	mais	ativo	neste	parâmetro,	que	foi	indicador	de	uma	maior	divulgação	das	
suas	atividades.	
	
Relatório	de	Contas	
A	tabela	seguinte	apresenta	a	receita	e	a	despesa	gerada	em	cada	atividade.	As	atividades	
designadas	 como	 equipamento	 são	 fruto	 da	 atividade	normal	 do	 CCIST,	 sendo	despesas	
relacionadas	com	aumento	de	produção,	material	de	limpeza	e	inovação	de	equipamento.	
Note-se	que	os	valores	apresentados	são	referentes	desde	o	início	do	ano	letivo	até	à	data	
de	entrega	do	presente	relatório	e	que	os	valores	de	cotas	são	calculados	pelo	valor	de	5€	
por	membro,	para	19	membros	ativos	nos	dois	semestres.	
	

Atividade	 Receitas	(€)	 Despesas	(€)	 Balanço	(€)	
Apoio	NEBIST	 240,00	 0,00	 240,00	
Noite	do	Fósforo	 250,00	 0,00	 250,00	

Quotas	 190,00	 0,00	 190,00	
Churrasco	V	SBE	 167,00	 0,00	 167,00	
Ingredientes	 0,00	 369,95	 -369,95	
Equipamento	 0,00	 197,04	 -197,04	

Total	 847,00	 566,99	 280,01	
	
O	CCIST	conta	com	um	balanço	positivo	de	280.01€,	ainda	que,	aquando	da	conceção	do	
presente	 relatório,	 estivessem	 por	 realizar	 atividades	 planeadas	 para	 o	 ano	 letivo	
2018/2019.	Espera-se	que	estas	tragam	um	balanço	positivo	nas	contas	de	final	de	ano,	cujo	
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montante	 irá	 transitar	para	 a	 atividade	 equipamento	do	próximo	ano	 letivo,	 de	 forma	a	
manter	a	expansão	do	clube	em	termo	de	número	de	membros	e	produções	semestrais.		
	
	
	
	


