
 
 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Atividades e de 

Contas 2019/2020 
 

 

Núcleo de Engenharia Biológica do 

Instituto Superior Técnico 

 

 

 

  



Relatório de Atividades e de Contas 2019/2020                               Núcleo de Engenharia Biológica do IST 

Página 2 de 24 
 

Índice 

 

 

Introdução ............................................................................................................................................................... 3 

Preâmbulo ................................................................................................................................................................ 3 

Relatório de Atividades ...................................................................................................................................... 4 

Departamento de Comunicação ................................................................................................................. 9 

Departamento de Formação ...................................................................................................................... 10 

Departamento de Imagem .......................................................................................................................... 12 

Departamento Recreativo e de Cidadania ........................................................................................... 13 

Departamento de Relações Externas ..................................................................................................... 15 

Departamento do Site .................................................................................................................................. 16 

NEBletter ........................................................................................................................................................... 17 

IST Summer Internships ............................................................................................................................... 19 

Repositório ....................................................................................................................................................... 19 

VI Semana da Bioengenharia .................................................................................................................... 20 

Relatório de Contas ............................................................................................................................................ 21 

Despesas ............................................................................................................................................................ 21 

Receitas .............................................................................................................................................................. 22 

Balanço ............................................................................................................................................................... 23 

Secções Autónomas ............................................................................................................................................ 24 

Clube de Cervejeiros do IST ....................................................................................................................... 24 

 

  



Relatório de Atividades e de Contas 2019/2020                               Núcleo de Engenharia Biológica do IST 

Página 3 de 24 
 

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. 

 

 

 

 

 

Preâmbulo 

 

Dado o início da pandemia COVID-19, cujos primeiros casos em Portugal se registaram em 

março de 2020, o NEBIST sofreu diversas alterações ao seu funcionamento normal. Devido 

ao cancelamento de todas as atividades presenciais no Instituto Superior Técnico (IST) a 

partir de 11 de março de 2020, foi necessário cancelar diversas atividades que constavam 

inicialmente no Plano de Atividades e de Contas, apresentado em outubro de 2019. A 

informação referente ao cancelamento da atividade ou à sua adaptação ao formato à 

distância encontra-se devidamente registada e justificada no respetivo balanço. 

É de notar ainda que, por não se encontrarem reunidas condições para a realização de 

eleições presenciais em maio de 2020, foi aprovada em Assembleia Geral a proposta de 

prorrogação do mandato atual até ao final do mês de outubro de 2020. Nesse sentido, 

destaca-se que o presente Relatório de Atividades e de Contas se refere ao mandato iniciado 

em maio de 2019 que terá término em outubro de 2020, incluindo menção a todas as 

atividades realizadas até à sua data de elaboração. 
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Relatório de Atividades 

 

Verão na ULisboa 

Data: 1 a 5 de julho (Ensino Secundário) e 8 a 12 de julho de 2019 (3º ciclo do Ensino 

Básico). 

Descrição: O Verão na ULisboa é uma iniciativa anual da Universidade de Lisboa, que 

objetiva dar a conhecer e a experimentar, durante uma semana, o ritmo e o espírito da vida 

académica aos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. Existem diversos 

programas nas várias escolas da Universidade que abordam temáticas nas mais variadas 

áreas de estudo. O IST oferece programas distintos em cada campus, estando a organização 

do programa no campus Alameda à responsabilidade do Núcleo de Apoio ao Estudante 

(NAPE), que trata da logística e seleção das várias atividades programadas e dinamizadas 

pelos Núcleos de Estudantes dos vários cursos. Assim, o Verão na ULisboa permite aos 

alunos experimentarem atividades distintas, que fomentem o gosto e a curiosidade por 

Engenharia, Arquitetura, Ciências e Tecnologia. 

Balanço: Nesta última edição, a atividade proposta pelo NEBIST voltou a sofrer algumas 

alterações (em especial, para uma melhor adequação aos alunos do 3º ciclo do Ensino 

Básico), de modo a que as experiências realizadas, bem como a sua conexão com o curso de 

Engenharia Biológica fossem mais claras. Para tal, todos os membros da equipa do NEBIST 

contaram com o auxílio dos responsáveis de laboratório do Departamento de Bioengenharia 

(DBE), tanto do 6º como do 7º piso, bem como de alguns alunos de doutoramento. Para além 

de se incluir uma história, o que facilitou o acompanhamento e interconexão das atividades 

por uma ordem lógica, as experiências foram previstas de modo a representarem as várias 

áreas relacionadas com o curso de Engenharia Biológica, com vista a esclarecer algumas das 

possíveis saídas profissionais futuras. Foram ainda incluídos suportes gráficos para melhor 

compreensão por parte dos alunos que estão a assistir. Numa tentativa de auxiliar os 

monitores da equipa do NEBIST que disponibilizavam o seu tempo para demonstrar as 

experiências e explicá-las durante as duas semanas, foi providenciado um guia para cada 

semana com a explicação detalhada de todas as atividades e, no final de cada turno, foi 

realizada a passagem de novas informações aos novos monitores, permitindo que toda a 

equipa se mantivesse contextualizada e esclarecendo todas as dúvidas. O balanço foi 

bastante positivo, sendo que os alunos visitantes demonstraram grande interesse. O 

feedback relativo às atividades de Ensino Básico foi excelente; contudo, as atividades de 

Ensino Secundário, podem ainda ser melhoradas, de forma a se tornarem mais atrativas e 

com menor caráter explicativo. O acompanhamento do trabalho dos monitores ao longo da 

semana, tal como o guia elaborado, demonstraram-se essenciais para a realização das 

atividades, o que levou também a uma muito melhor transmissão dos conhecimentos, com 

maior entusiasmo e segurança. Quanto à organização por parte do NAPE, verificam-se 

melhorias significativas relativamente a edições anteriores, tendo o planeamento sido feito 

de forma mais atempada e rigorosa. A comunicação com os responsáveis do DBE também 

se revelou crucial para um bom planeamento das atividades, tendo sido determinante o 

acompanhamento constante por parte de uma das auxiliares de laboratório. 

 

Receção aos Novos Alunos 2019/2020 

Data: 12 de setembro de 2019. 

Descrição: Presença do NEBIST na Feira dos Núcleos da Associação dos Estudantes do 

Instituto Superior Técnico (AEIST), no átrio do Pavilhão Central, aquando da inscrição dos 
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novos alunos de Engenharia Biológica. Presença do NEBIST na apresentação do curso por 

parte do DBE, na qual se apresenta o que é o Núcleo, qual a sua estrutura e onde se localiza 

a sala, fornecendo-se algum apoio a estes alunos que acabam de chegar. Apela-se ainda à 

participação em algumas atividades iniciais de quebra-gelo. 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 bastante positivo, tanto quanto a todos os materiais fornecidos no kit 

de boas-vindas, como no e-mail reencaminhado com todas as sugestões e informações 

essenciais para um aluno de Engenharia Biológica recém-chegado ao IST. A receção na 

banca do NEBIST no Pavilhão Central e a apresentação posterior permitem transmitir a 

importante mensagem de que os alunos poderão sempre contar com o auxílio do Núcleo ao 

longo de todo o seu percurso no Instituto e mesmo após o término do curso. Foi enfatizada 

a importância de complementar o percurso académico com atividades extracurriculares 

disponibilizadas pelos vários núcleos e grupos de estudantes. A demonstração de um curto 

vídeo preparado para apresentação das atividades do NEBIST, divulgado durante a 

presentação do DBE, teve um feedback muito positivo. 

 

Dia Internacional do Microrganismo 

Data: 17 de setembro de 2019. 

Descrição: Celebração do Dia Internacional do Microrganismo, no qual o NEBIST prestou 

auxílio às atividades organizadas pelo DBE e pela Sociedade Portuguesa de Microbiologia. 

Este dia contou com bancas nos jardins do Pavilhão de Química, 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, no 

anfiteatro PA3, no Pavilhão de Matemática. 

Balanço: As atividades decorreram de acordo com o previsto. No entanto, registaram-se 

algumas dificuldades na melhor comunicação com o DBE, que se sugere ser mais atempada, 

de modo a delinear melhor os moldes da participação do NEBIST, garantindo uma melhor 

gestão do pessoal e atribuição de tarefas. 

 

XXV Arraial do Técnico 

Data: 27 e 28 de setembro de 2019. 

Descrição: Evento organizado pela AEIST, onde o NEBIST participa com o aluguer por leilão 

de uma barraquinha, BioDrinks. 

Balanço: O feedback foi positivo e quem frequentou a barraca ao longo do Arraial mostrou-

se sempre divertido e agradado pelo ambiente de convívio criado, havendo também uma 

grande adesão aos jogos disponíveis. O maior investimento na decoração da banca com 

luzes fluorescentes permitiu tornar a barraca mais apelativa e chamativa durante as duas 

noites. A organização por parte da AEIST também sofreu grandes melhorias relativamente 

a edições anteriores, tendo sido realizado um trabalho bastante mais atempado e com 

menores tempos de espera por parte dos responsáveis das barracas no final de cada noite. 

 

III Feira do Livro AEIST 

Data: 3 e 4 de outubro de 2019. 

Descrição: Venda de livros em segunda mão organizada pela AEIST, em que os núcleos de 

estudantes auxiliam na angariação de livros junto dos alunos. Inclui livros técnico e não-

técnicos, sendo que todos os lucros revertem inteiramente para o vendedor do livro. 
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Balanço: Muito positivo. A atividade tive imenso sucesso, tendo sido vendidos quase todos 

os livros angariados pelo NEBIST. 

 

Sessão de apresentação do programa PDEng TUDelft 

Data: 23 de outubro de 2019. 

Descrição: Atividade organizada com o objetivo de dar a conhecer o inovador programa 

PDEng, dinamizado na TUDelft, nos Países Baixos. O PDEng define-se como um programa 

doutoral 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. O evento contou com a participação do diretor do ramo de Designer in 

Bioprocess Engineering, Marcel Ottens, e de um atual aluno desse mesmo ramo, Luís Parreira 

(alumni de Engenharia Biológica). Ambos os intervenientes tiveram a oportunidade de 

apresentar e falar um pouco mais acerca do programa, partilhando a sua experiência e 

esclarecendo dúvidas dos alunos na audiência. De seguida, os participantes foram 

convidados para um momento de networking, acompanhado por um coffee break, 

proporcionando um contacto mais informal e descontraído para o esclarecimento de 

dúvidas e partilha de conhecimentos. 

Balanço: A atividade teve bastante sucesso, tendo sido mencionada na newsletter do DBE. A 

organização do programa na TUDelft demonstrou grande interesse em realizar mais 

iniciativas desta ordem, propondo que no futuro se organize outra sessão maior, para 

dinamizar todos os ramos a todos os potenciais alunos das áreas de Engenharia Biológica, 

Engenharia Química e Engenharia de Materiais. 

 

Laboratórios Abertos do DBE 

Data: 3 a 7 de fevereiro de 2020. 

Descrição: Realização de atividades experimentais para alunos do Ensino Secundário. O 

NEBIST funciona como intermediário entre o DBE e os monitores, estando responsável 

pelas inscrições destes e pela organização dos turnos. 

Balanço: O balanço desta iniciativa foi positivo, na generalidade. Manteve-se a formação 

destinada aos monitores, cujo objetivo era mostrar como se executa as atividades 

experimentais, os locais onde estas iriam decorrer (laboratórios dos pisos 6 e 7 da Torre 

Sul) e o percurso delineado até esses locais. Para além da formação, a criação de um grupo 

de WhatsApp como ferramenta de comunicação entre coordenadores e monitores revelou-

se essencial para uma boa organização das atividades, facilitando a troca de turnos e toda a 

logística inerente a essa semana. Com intuito de reforçar a formação e ajudar a explicação 

das atividades experimentais aos alunos do secundário, disponibilizou-se um guião 

detalhado, contendo um breve resumo e introdução a cada experiência, bem como a 

respetiva técnica, e cartazes esquemáticos. Por outro lado, verificou-se uma grande 

heterogeneidade nos grupos de alunos visitantes, sendo que as atividades para os grupos 

mais reduzidos conseguiram decorrer de uma forma muito mais acompanhada e atrativa. 

Para além do número elevado de alunos em alguns dos grupos, também se verificaram 

problemas de gestão de tempo nas palestras introdutórias, o que comprometeu a realização 

das atividades experimentais subsequentes. Recebeu-se ainda feedback por parte das 

escolas no sentido de reformular algumas das atividades, com o intuito de as tornar mais 

práticas e menos explicativas. 
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IV Feira do Livro AEIST 

Data: 26 e 27 de fevereiro de 2020. 

Descrição: Venda de livros em segunda mão organizada pela AEIST, em que os núcleos de 

estudantes auxiliam na angariação de livros junto dos alunos. Inclui livros técnico e não-

técnicos, sendo que todos os lucros revertem inteiramente para o vendedor do livro. 

Balanço: Esta atividade não teve tanto sucesso como a III edição, uma vez que a interrupção 

das aulas em fevereiro dificultou a angariação de livros. No entanto, a iniciativa teve muito 

bom feedback por parte dos alunos, devendo vir a repetir-se no próximo ano letivo. 

 

Open Day Deloitte Portugal 

Data: 27 de fevereiro de 2020. 

Descrição: Acompanhamento de alunos às instalações da Deloitte Portugal para divulgação 

do trabalho realizado pela empresa enquanto futuro empregador. 

Balanço: Positivo. Foi possível reunir um grupo de alunos interessados que passaram a 

manhã nas instalações do Deloitte Hub, nas Amoreiras. Foram apresentados vários casos de 

estudo de projetos realizados na empresa, tendo sido ainda partilha a experiência de alguns 

consultores presentes no evento. Um momento de coffee break e networking promoveu a 

partilha de conhecimentos e o esclarecimento de dúvidas num momento mais descontraído 

e informal, reiterando o ambiente de trabalho que a empresa pretende promover. Foi ainda 

divulgada informação acerca de um curso de formação promovido pela Deloitte, cujo 

público-alvo são alunos recém-graduados que pretendam iniciar carreira nesta área. 

 

Sessões de esclarecimento sobre a oferta de Mestrados do IST 

Data: 12 e 14 de maio de 2020. 

Descrição: Apresentação e divulgação da oferta de Mestrados do IST em duas sessões 

temáticas. A primeira sessão é dedicada aos cursos da área de Bioengenharia (Mestrado 

Integrado em Engenharia Biológica, Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica, 

Mestrado em Bioengenharia e Nanossistemas, Mestrado em Biotecnologia, Mestrado em 

Engenharia Farmacêutica, Mestrado em Microbiologia), sendo realizada em parceria com o 

DBE. A segunda sessão aborda cursos nas áreas de Química, Engenharia e Gestão (Mestrado 

Integrado em Engenharia de Materiais, Mestrado Integrado em Engenharia Química, 

Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, Mestrado em Engenharia de Petróleos, 

Mestrado em Química), tendo sido organizada em parceira com o Núcleo de Engenharia 

Química do Instituto Superior Técnico (NEQIST). 

Balanço: Muito positivo. A primeira sessão contou com cerca de 90 participantes e, durante 

a atividade, registou-se a presença de alunos de outras faculdades de Lisboa, mas também 

de outros pontos do país, nomeadamente Aveiro, Porto e Trás-os-Montes. Devido à 

pandemia COVID-19, as sessões foram realizadas em formato digital, a partir da plataforma 

Zoom. Apesar do formato digital apresentar diversas desvantagens, algum do feedback 

recebido foi o facto de mais facilmente os participantes poderem gerir o seu tempo e assistir 

seletivamente aos conteúdos em que têm maior interesse. Para além disso, o formato digital 

facilitou a colocação de questões através do chat, no caso em que os participantes se sentem 

mais intimidados em participar em sessões deste tipo. Todos os coordenadores de curso se 

demonstraram muito disponíveis para esclarecer todas as dúvidas colocadas. As 

apresentações foram todas bastante esclarecedoras e elucidativas, tanto a nível do percurso 

académico, bem como a nível de possíveis saídas profissionais de cada um dos cursos. 
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Receção aos Novos Alunos 2020/2021 

Data: 16 de setembro (alunos internacionais e de outros contingentes) e 1 de outubro de 

2020 (alunos do contingente geral). 

Descrição: Presença do NEBIST na Feira de Grupos Estudantis da AEIST, no espaço exterior 

de Churrascos, aquando da inscrição dos novos alunos de Engenharia Biológica. Divulgação 

da atividade do NEBIST e entrega de um kit de boas-vindas para um maior apoio e 

acolhimento dos novos alunos. 

Balanço: Apesar das restrições impostas pelas normas de segurança relativas à pandemia 

COVID-19, o balanço foi positivo. A preparação do kit de boas-vindas demonstrou-se 

essencial para melhor acolher os novos alunos, com diversos materiais disponibilizados 

online, com o intuito de evitar ao máximo o contacto e garantir a segurança dos alunos. Foi 

enfatizada a importância de complementar o percurso académico com atividades 

extracurriculares disponibilizadas pelos vários núcleos e grupos de estudantes, assim como 

a necessidade de participar em atividades de quebra-gelo para conhecer melhor outros 

colegas de curso, dadas as circunstâncias de afastamento social atuais. A publicação de um 

pequeno vídeo de boas-vindas nas redes sociais do NEBIST também contribuiu para mais 

facilmente chegar aos novos alunos. A organização da Feira por parte da AEIST assegurou o 

cumprimento de todas as normas de segurança. No entanto, foram registados alguns 

problemas da divisão dos alunos por curso, realizada previamente pelo IST, na medida em 

que os grupos eram compostos por alunos de vários cursos, dificultando a divulgação da 

mensagem do NEBIST a todos o seu público-alvo. A parceira com os mentores do programa 

de acolhimento dinamizado pelo NAPE ajudou a colmatar esta falha, permitindo a recolha 

de alguns dos contactos em falta, para os quais foi encaminhada mais informação acerca do 

Núcleo via e-mail. 

 

V Feira do Livro AEIST 

Data: 12 a 16 de outubro de 2020. 

Descrição: Venda de livros em segunda mão organizada pela AEIST, em que os núcleos de 

estudantes auxiliam na angariação de livros junto dos alunos. Inclui livros técnico e não-

técnicos, sendo que todos os lucros revertem inteiramente para o vendedor do livro. Devido 

às normas de segurança impostas pela pandemia COVID-19, esta edição da Feira do Livro 

passa a uma versão inteiramente digital e os livros encontram-se disponíveis para consultar 

num site desenvolvido para o efeito pela AEIST. 

Balanço: Positivo. A passagem dos moldes presenciais para remotos demonstrou bastante 

sucesso e o site desenvolvido para o efeito é apelativo, sendo fácil encontrar os livros 

pretendidos, uma vez que estes se encontram divididos por categorias. Contudo, 

registaram-se algumas dificuldades na angariação, uma vez que todos os encontros 

presenciais são desaconselhados, diminuindo a adesão por partes dos alunos. 
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Departamento de Comunicação 

 

Redes Sociais 

Facebook 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Divulgação de cartazes e eventos relevantes, bem como vídeos. 

Balanço: Positivo. A implementação de uma spreadsheet mais detalhada para agendamento 

da divulgação permitiu uma melhor coordenação entre os vários departamentos e, 

consequentemente, que a comunicação através desta plataforma fosse feita de uma forma 

mais fluida e sem problemas. 

 

Instagram 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Divulgação de diversos cartazes, vídeos e fotografias. Criação de uma secção de 

highlights para as atividades de cada ano letivo. Criação de uma secção “Take Over for One 

Day” para alunos em programas de mobilidade poderem partilhar um pouco do seu dia a 

dia. Criação e partilha de conteúdos durante a época de confinamento social no âmbito da 

pandemia COVID-19. 

Balanço: Positivo. A grande dinamização das instastories permitiu alcançar um maior 

público e os conteúdos partilhados pelos membros da equipa do NEBIST nos seus perfis 

pessoais obtiveram grande projeção. A iniciativa dos take-overs por parte de alunos em 

programas de mobilidade foi muito bem-recebida, apresentando um feedback 

extremamente positivo. A partilha de conteúdos durante a época de confinamento foi 

essencial para manter os alunos interessados e motivados num período mais conturbado, 

contribuindo ainda para manter a atividade e projeção do NEBIST. O contributo dos vários 

membros do NEBIST nesta iniciativa revelou-se fulcral para atingir a maior dinamização 

possível. 

 

LinkedIn 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Divulgação de eventos organizados pelo NEBIST de cariz profissional, bem como 

de vagas para teses de mestrado e programas de doutoramento. 

Balanço: Negativo. Esta plataforma necessita de uma reformulação e atualização, de forma 

a que se retomada a sua divulgação. 

 

YouTube 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Divulgação de vídeos realizados pelo NEBIST. 

Balanço: Negativo. Esta plataforma necessita de uma reformulação e atualização, 

encontrando-se de momento apenas como arquivo dos vídeos elaborados até ao momento. 

 

Vídeos de apresentação do NEBIST 

Data: 12 de setembro de 2019 e 30 de setembro de 2020. 

Descrição: Realização de um vídeo para receção dos novos alunos de Engenharia Biológica, 

de modo a apresentar de forma simplificada o núcleo, os seus objetivos e algumas das 

atividades dinamizadas. 



Relatório de Atividades e de Contas 2019/2020                               Núcleo de Engenharia Biológica do IST 

Página 10 de 24 
 

Balanço: Muito positivo. A publicação dos vídeos nas redes sociais contribuiu para uma 

maior captação dos alunos. Verificou-se um grande alcance e a angariação de novos 

seguidores. 

 

Vídeo de Natal 

Data: 23 de dezembro de 2019. 

Descrição: Realização de um vídeo de Natal com participação dos vários membros dos 

Órgãos Sociais e da Coordenação do NEBIST.  

Balanço: Muito positivo. Verificou-se um grande alcance e houve também muito bom 

feedback por parte dos alunos e de alguns professores acerca da originalidade. 

 

E-mails de divulgação 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Envio de e-mails de divulgação através da plataforma MailChimp, com notícias e 

propostas de interesse relacionadas com o curso. 

Balanço: Mediano. A falta de calendarização do envio dos e-mails para um dia fixo da semana 

dificultou o trabalho, encontrando-se alguma disparidade na quantidade de informação 

encaminhada em cada e-mail. 

 

 

Departamento de Formação 

 

Workshop de Excel 

Data: 1 e 2 de outubro de 2019. 

Descrição: Duas sessões de 60 minutos cada, em dias consecutivos. Os conteúdos a abordar 

serão algumas ferramentas do Excel, nomeadamente Solver e Data Analysis, para além de 

alguns conceitos práticos de como trabalhar com o programa. 

Balanço: O workshop foi dado pelo aluno finalista Pedro Silva, que preparou uma folha de 

Excel com diversos exercícios que serviram de base para explicar algumas das ferramentas 

usadas ao longo do curso. Os alunos inscritos acompanharam a explicação e resolveram os 

exercícios no seu computador. O orador mostrou-se sempre disponível para esclarecer as 

dúvidas dos alunos. A primeira sessão foi dedicada principalmente à ferramenta Solver e, na 

segunda sessão, abordou-se a ferramenta Data Analysis e algumas funcionalidades extra do 

Excel. Ambas as sessões foram complementadas com algumas dicas e breves explicações 

teóricas pertinentes por parte do orador. O feedback dos participantes foi muito positivo, 

sendo que a maioria considera o que aprendeu sobre Excel muito útil na resolução de 

trabalhos e relatórios de diversas disciplinas do curso e o orador foi avaliado como muito 

bom. 

 

Workshop: Rise above Técnico 

Data: 7 de outubro de 2019. 

Descrição: Workshop dado por um psicólogo ou profissional na área que aborde temas como 

o stress, tomada de decisões e gestão de tempo, dando algumas dicas e conselhos. A 

atividade terá uma componente prática, onde os alunos deverão aplicar o que aprenderam. 

Balanço: O workshop foi organizado pelo Núcleo de Desenvolvimento Académico do 

Instituto Superior Técnico (NDA), tendo criado maior proximidade com os alunos pela sua 

familiarização com os problemas e as situações a abordar. Os oradores mostraram-se muito 
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acessíveis e descontraídos durante a sessão, deixando os alunos à vontade para colocarem 

todas as dúvidas. Fez-se uma apresentação inicial de cada participante (nome, ano, hobbies, 

expectativas para o workshop) que alguns participantes acharam que foi demasiado longa e 

desnecessária. Foram apresentadas várias ferramentas para resolução de problemas como 

gestão do tempo, stress e métodos de estudo. A apresentação foi posteriormente enviada 

para os participantes, de modo a terem acesso a todos conteúdos debatidos durante o 

workshop. Outros pontos positivos apontados pelos participantes foi o facto de os oradores 

terem dado a oportunidade de fazer um debate de ideias entre participantes, tornando o 

workshop mais interativo, terem apresentado novas ferramentas de estudo e fazer 1 minuto 

de meditação. 

 

Business Case 

Data: 24 de outubro de 2019. 

Descrição: Apresentação de um case study dentro de uma empresa na área de gestão, 

consultoria ou marketing. O desafio será apresentado em esquema de competição entre 

equipas, com prémios a disputar. 

Balanço: A atividade não se realizou devido ao fraco número de inscrições, que poderá ter 

resultado do facto de a data proposta não ser a mais conveniente para os alunos. 

 

V Alumni Sessions 

Data: 5 de dezembro de 2019. 

Descrição: Conversa informal com antigos alunos de MEBiol para dar a conhecer aos atuais 

alunos as oportunidades de um Engenheiro Biológico, bem como as diferenças entre o 

mundo académico e profissional. 

Balanço: A apresentação inicial de cada alumni permitiu aos participantes conhecer os 

percursos académicos e profissionais. A diversidade dos percursos profissionais dos alumni 

presentes foi uma mais valia, permitindo a divulgação e discussão das várias saídas 

profissionais do curso. A junção de dois alumnus por mesa de debate permitiu uma maior 

dinâmica e interação entre oradores e participantes. A divulgação atempada do evento nas 

redes sociais (em especial, no Instagram) foi crucial para a adesão ao evento. Inicialmente, 

pretendia-se ter realizado o evento na sala C09; porém, a sala Q01 mostrou ser muito 

adequada ao evento, permitindo um ambiente mais intimista. 

 

Workshop: Como Fazer Um Relatório? 

Data: 18 de fevereiro de 2020. 

Descrição: Dirigido, principalmente, a alunos do 1º ano e visa ensinar os alunos a estrutura 

e conteúdo que um relatório científico deve ter.  

Balanço: O workshop foi lecionado pelo Professor Carlos Baleizão, que apresentou um 

powerpoint com o esquema base de um relatório, analisando em pormenor as diferentes 

partes do mesmo. O feedback obtido por parte dos alunos foi excelente, sendo que todos 

consideraram o workshop útil e bastante necessário para o seu percurso académico. O 

orador mostrou-se sempre disponível para esclarecer as dúvidas dos participantes. 

 

Workshop: Quarentena Sustentável 

Data: 21 de abril de 2020. 
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Descrição: Workshop lecionado por uma pessoa que tenha um estilo de vida zero waste, com 

o objetivo de fornecer dicas e abordar algumas situações onde se podem aplicar práticas 

mais sustentáveis. 

Balanço: O workshop foi dado pela aluna de 3º ano Joana Rebola, através da plataforma 

Zoom, devido à pandemia COVID-19. Apesar da fraca adesão, o feedback dos participantes 

foi muito positivo, tendo sido bastante elogiada a introdução de alguns quizzes durante o 

workshop, que contribuíram para a dinamização do mesmo. 

 

Workshop de LaTeX 

Data: 11 e 12 de março de 2020. 

Descrição: Dirigido principalmente a alunos de 3º e 4º anos visa aumentar os 

conhecimentos dos participantes em LaTeX, uma ferramenta muito utilizada na redação de 

relatórios e dissertações de mestrado.  

Balanço: O workshop não se realizou, uma vez que as atividades presenciais foram 

suspensas devido à pandemia COVID-19. Apesar da tentativa de adaptação da atividade ao 

formato à distância, não foi possível selecionar uma data que fosse conveniente para os 

estudantes interessados. 

 

Curso de Primeiros Socorros 

Data: 31 de maio a 3 de junho de 2020. 

Descrição: Curso de primeiros socorros dado por formadores profissionais, conferindo um 

certificado de formação profissional aos participantes. Tem como objetivo fornecer aos 

participantes conhecimentos básicos de socorrismo cruciais, que cada cidadão deve possuir 

para garantir a segurança da população no dia a dia. 

Balanço: O curso não se realizou, uma vez que as atividades presenciais foram suspensas 

devido à pandemia COVID-19. 

 

 

Departamento de Imagem 

 

Workshop de design gráfico 

Data: 31 de outubro de 2019. 

Descrição: Workshop dado pela coordenação do departamento, de modo a formar os 

colaboradores, fomentando a entrega de suportes gráficos já prontos a publicar. 

Balanço: As coordenadoras do departamento administraram um workshop à sua equipa de 

colaboradores, abordando alguns conceitos básicos sobre a elaboração de suportes gráficos 

e dando a conhecer ferramentas úteis da plataforma mais utilizada para a realização dos 

mesmos, o PowerPoint. As regras aplicadas à construção do material e as linhas de design 

seguidas pelo NEBIST também foram trabalhadas. A atividade preparou com sucesso os 

novos colaboradores, permitindo a criação de conteúdo adequado de forma mais autónoma. 

 

Suportes gráficos 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Elaboração dos suportes gráficos requisitados pelos diversos departamentos do 

NEBIST, para as diferentes plataformas físicas e digitais. 

Balanço: A distribuição das tarefas dentro do departamento foi agilizada com o apoio da 

aplicação Wunderlist, onde é possível que também os colaboradores estejam igualmente 
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envolvidos nos diálogos com os coordenadores dos outros departamentos. O prazo de 

entrega dos suportes gráficos foi sempre respeitado. Devido à atual pandemia COVID-19, 

muitas atividades foram canceladas, pelo que o volume de trabalho diminuiu a partir do mês 

de março. Por outro lado, realizou-se a criação de conteúdos mais interativos, como jogos e 

desafios, a serem divulgados na plataforma digital Instagram do NEBIST. A criação de 

suportes gráficos mais convencionais, como cartazes, continuou de forma a divulgar as 

várias atividades online dinamizadas pelo Núcleo. 

 

Livro de Finalistas  

Data: 23 de janeiro de 2020.  

Descrição: Realização de uma coletânea na qual se encontram fotografias e testemunhos dos 

alunos que terminam o curso no ano letivo 2019/2020.  

Balanço: Em colaboração com o Departamento do Recreativo e Cidadania, fez-se a recolha e 

organização do material enviado pelos finalistas. De seguida, o Departamento de Imagem 

desenvolveu um layout para o Livro de Finalistas, onde cada finalista possui uma página 

com os seus dados (nome, data de nascimento, foto individual, número de aluno e 

testemunho). Para além disso, o Livro possui ainda páginas de fotos de grupo e páginas 

próprias à recolha de assinaturas, de forma a proporcionar aos finalistas a imortalização 

das suas memórias universitárias. O Livro de Finalistas foi impresso e distribuído na íntegra 

a todos os finalistas que nele participaram durante a Gala de Biológica. O feedback recebido 

por parte dos finalistas foi positivo, sendo que a recolha atempada dos conteúdos facilitou 

a realização de alguns ajustes antes da entrega final do livro. 

 

 

Departamento Recreativo e de Cidadania 

 

Biocaching 

Data: 30 de setembro de 2019. 

Descrição: Simulação de um geocaching pela cidade de Lisboa realizado em parceria com a 

Comissão de Praxe de MEBiol (CPMEBiol). 

Balanço: A atividade não se realizou devido ao fraco número de inscrições. Sugere-se a 

reformulação desta atividade e o seu enquadramento efetivo com as atividades realizadas 

pela CPMEBiol, de modo a captar mais os alunos recém-chegados e a não sobrecarregar o 

calendário. 

  

Plataforma Livros e Sebentas 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Plataforma online em parceria com o Departamento do Site, onde é possível 

vender/comprar livros e sebentas em segunda mão, cujo preço de venda é estabelecido pelo 

vendedor, para o qual os lucros revertem inteiramente. 

Balanço: Com a participação e realização das Feiras do Livro da AEIST, a atividade desta 

plataforma diminuiu, apesar de os alunos continuarem a beneficiar da revenda de livros em 

segunda mão a preços mais acessíveis. Por outro lado, a venda de sebentas não registou 

grande sucesso, visto que todos os anos surgem novos materiais, mais atualizados. 

 

Voluntariado nos armazéns do Banco Alimentar 

Data: 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019. 
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Descrição: Colaborar na receção e organização de todos os bens alimentares recolhidos, 

contribuindo para a sua diferenciação, podendo estes depois serem enviados para as 

famílias necessitadas. 

Balanço: Bastante positivo. Houve grande adesão por parte dos alunos e a organização por 

parte do Banco Alimentar assegura sempre o bom funcionamento desta atividade. 

 

Recolha de roupa 

Data: 9 a 19 de dezembro de 2019. 

Descrição: Recolha de roupa para doar no Natal a uma instituição solidária. 

Balanço: Muito positivo. À semelhança de edições realizadas em anos anteriores, foi possível 

angariar imensa roupa, que foi doada à iniciativa Comunidade Vida e Paz. 

 

Gala de Biológica 

Data: 23 de janeiro de 2020. 

Descrição: Jantar de gala dirigido a todos os alunos do curso, no qual são premiados alunos 

finalistas, sendo ainda realizada uma demonstração do Livro de Finalistas. 

Balanço: Muito positivo. As condições do espaço foram excelentes para todas os requisitos 

que se pretende para este evento, tendo sido elogiado por todos os presentes. 

 

Jogos do Técnico Sul 

Data: 21 de março de 2020. 

Descrição: Torneio de futebol, basquetebol e voleibol entre diversos cursos do IST. 

Balanço: A atividade não se realizou, uma vez que as atividades presenciais foram suspensas 

devido à pandemia COVID-19. 

 

Voluntariado Comunidade Vida e Paz 

Data: 16 e 17 de abril de 2020. 

Descrição: Acompanhar e distribuir bens para os sem-abrigo, sendo que os alunos integram 

as Equipas de Rua da associação 

Balanço: A atividade não se realizou, uma vez que as atividades presenciais foram suspensas 

devido à pandemia COVID-19. 

 

Limpeza de praias 

Data: 2 de maio de 2020. 

Descrição: Acompanhar uma organização que realize limpezas de praia. 

Balanço: A atividade não se realizou, uma vez que as atividades presenciais foram suspensas 

devido à pandemia COVID-19. No entanto, estabeleceu-se uma parceria com a organização 

“Associação Bandeira Azul da Europa” que se revelou bastante promissora no caso de 

apostar em edições futuras desta atividade. 

 

Quiz Night 

Data: 22 de maio de 2020. 

Descrição: Quiz com perguntas de cultura geral para equipas de alunos de qualquer curso 

do IST, com o intuito de promover o convívio entre os estudantes. 

Balanço: Devido às normas de segurança impostas pela pandemia COVID-19, a atividade 

teve de ser realizada através da plataforma Zoom. Ainda assim, o feedback recebido por 
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parte dos participantes foi muito positivo, tendo sido incitada a realização de mais edições 

desta atividade. 

 

 

Departamento de Relações Externas 

 

I Job Shadowing for One Day 

Data: 17 de outubro de 2019. 

Descrição: Dia ao longo do qual os alunos acompanham o trabalho de um Engenheiro 

Biológico. 

Balanço: Muito positivo. Segundo o inquérito de satisfação realizado após a atividade, os 

alunos surpreenderam-se pela positiva com a atividade, classificando-a com nota máxima 

(5 em 5). 

 

Visita de Estudo à Sumol+Compal 

Data: 26 de novembro de 2019. 

Descrição: Visita de estudo às instalações de Almeirim da Sumol+Compal, onde os alunos 

tiveram a oportunidade de conhecer o processo de produção dos diversos produtos 

vendidos pela marca.  

Balanço: Mediano. No geral, os alunos gostaram e acharam interessante, mas saíram de 

certa forma insatisfeitos, no sentido de ter sido uma visita muito geral e pouco específica 

para alunos de Engenharia Biológica. De acordo com os inquéritos de satisfação realizados, 

os alunos esperavam entender mais a função de um Engenheiro Biológico na fábrica, o que 

não foi abordado ao longo da visita.  

 

Visita de Estudo à Fábrica de Água de Alcântara 

Data: 2 de dezembro de 2019. 

Descrição: Visita de estudo à Fábrica de Água localizada em Alcântara, com o objetivo 

proporcionar aos alunos e futuros engenheiros biológicos uma aproximação ao setor no 

qual se enquadra a empresa Águas de Portugal. 

Balanço: Apesar de uma adesão bastante baixa, os alunos que foram ficaram completamente 

satisfeitos com a visita. A oradora foi bastante clara na sua explicação e os alunos saíram 

esclarecidos sobre o funcionamento das instalações e da posição de um Engenheiro 

Biológico neste contexto. 

 

Biológica nas Escolas 

Data: Formação inicial em novembro de 2019; apresentações às escolas em fevereiro e 

março de 2020.  

Descrição: Alunos de Engenharia Biológica deslocam-se às suas escolas secundárias fazendo 

uma breve apresentação acerca do curso. 

Balanço: Em relação às formações, os alunos saíram, de um modo geral, satisfeitos e 

preparados para uma boa procedência da atividade. Quanto às apresentações realizadas nas 

escolas secundárias, foram registados alguns problemas e dificuldades de comunicação com 

os professores responsáveis. Para além disso, como algumas apresentações se encontravam 

agendadas previamente, tiveram de ser efetuadas alterações de acordo com as normas 

vigentes no âmbito da pandemia COVID-19. 
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II Job Shadowing for One Day 

Data: 31 de março de 2020. 

Descrição: Dia ao longo do qual os alunos acompanham o trabalho de um Engenheiro 

Biológico. 

Balanço: Desta vez, procurou-se fazer uma parceria com mais laboratórios e empresas, 

chegando-se a ter um número de vagas mais alargado. No entanto, a atividade não se 

realizou devido às medidas de contenção no âmbito da pandemia COVID-19. 

 

 

Departamento do Site 

 

Criação da página “Plataforma Erasmus” 

Descrição: Contém uma curta descrição das faculdades mais procuradas no estrangeiro 

pelos alunos de MEBiol e alguns testemunhos de alunos que já realizaram programas de 

mobilidade nessas e noutras faculdades. 

Balanço: A plataforma foi totalmente desenvolvida e já possui todas as descrições das 

faculdades a incluir, bem como alguns testemunhos. O objetivo será recolher mais 

testemunhos e lançar a plataforma, assim que esta tarefa esteja concluída. 

 

Implementação de um campo de resposta ao desafio da NEBletter 

Descrição: O campo visa dinamizar o desafio proposto mensalmente na NEBletter e tornar 

mais acessível a sua resposta por parte dos alunos. 

Balanço: A implementação do novo campo do site foi realizada com sucesso. Este permite 

que os alunos respondam ao desafio, em forma de resposta escrita ou imagem, estando 

sempre disponível na página da NEBletter. As respostas vão diretamente para o e-mail da 

NEBletter, tornando esta parceria entre os departamentos bastante fácil.  

 

Atualização da página “Divulgação” 

Descrição: Atualização e adição periódica de oportunidades e atividades não realizadas pelo 

NEBIST que sejam do interesse dos alunos de MEBiol. Esta página é feita em parceria com o 

Departamento de Comunicação. 

Balanço: Foram feitas algumas atualizações com novas notícias e oportunidades; porém, 

não se efetuaram com grande periodicidade. A colaboração com o Departamento de 

Comunicação foi positiva, visto que a divulgação no e-mail e no site foram sempre feitas de 

forma sincronizada. 

 

Upload de fotografias na página “Galeria de Fotos” 

Descrição: Upload de fotografias na página “Galeria de fotos” de eventos que decorreram 

organizados pelo NEBIST. 

Balanço: Foi feito o upload de fotografias dos seguintes eventos: Receção aos Novos Alunos 

2019; Dia Internacional do Microrganismo 2019; Arraial do Técnico 2019; Sessão de 

apresentação PDEng TU Delft; Gala de Biológica 2020.  

 

Atualização das fotografias dos membros dos departamentos do NEBIST 

Descrição: Após a angariação de colaboradores, foram tiradas fotografias com todos os 

membros do NEBIST, separados por departamentos.  
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Balanço: Foi feito o upload das fotografias após estas serem editadas pelo Departamento de 

Comunicação. 

 

Recolha de testemunhos para a página “História do NEBIST” 

Descrição: A página “História do NEBIST” conta com o testemunho dos vários presidentes 

do NEBIST ao longo dos anos. 

Balanço: Foi feita a recolha dos testemunhos da ex-ex-Presidente Catarina Soares 

(2017/2018) e da ex-Presidente Cristina Pinto (2018/2019), tendo estes sido colocados na 

página anteriormente mencionada.  

 

Atualizações pontuais na estrutura e conteúdo do site 

Descrição: No início do primeiro semestre, após a tomada de posse, foi feita uma leitura 

integral do site. 

Balanço: Foram corrigidos alguns erros no conteúdo e feitas algumas alterações a níveis 

estruturais, principalmente nas páginas “Divulgação” e “Atividades”. A subpágina 

“Atividades” e a subpágina “Workshops” foram unidas apenas numa. A página “Sweats 

NEBIST” foi atualizada, de modo a contemplar os novos modelos de sweats encomendados. 

 

Atualizações recorrentes nas diversas páginas do site 

Descrição: Durante o semestre, várias páginas são atualizadas quando necessário. 

Balanço: Foram recorrentemente atualizadas as seguintes páginas: Documentação; 

NEBletter; Livros e Sebentas; Atividades. Na página “Documentação”, foram adicionados 

documentos relativos ao Plano de Atividades e de Contas, bem como atas de assembleias 

gerais. Na página da NEBletter, foram adicionadas as edições realizadas ao longo do 

mandato. Na página “Livros e Sebentas”, foram retirados e adicionados livros e sebentas que 

se venderam ou materiais novos para venda, respetivamente. Por fim, na página 

“Atividades”, foram adicionados os cartazes e os links de inscrição para as atividades do 

NEBIST a decorrer no momento. 

 

 

NEBletter 

 

1ª Edição 

Data: novembro de 2019. 

Descrição: Primeira edição da NEBLetter do ano letivo 2019/2020. Decidiu-se, ao contrário 

do ano letivo anterior, não realizar a edição de outubro apenas com os coordenadores. 

Assim, aguardou-se pela angariação de colaboradores para o departamento para se começar 

a preparar esta edição.  

Balanço: Receção positiva a algumas das alterações, sendo que a equipa se demonstrou logo 

muito motivada. Devido a atrasos internos e para facilitar a tarefa de edição, concordou-se 

que a data de publicação seria adiada para quarta (ao invés de segunda, como tinha sido 

combinado inicialmente). Porém, esta alteração originou algumas incongruências ao nível 

de edição e formatação. Continuaram a não existir quaisquer respostas por parte dos 

leitores à secção “Desafio”. 

 

2ª Edição 

Data: dezembro de 2019. 



Relatório de Atividades e de Contas 2019/2020                               Núcleo de Engenharia Biológica do IST 

Página 18 de 24 
 

Descrição: Nesta edição, foi necessário reduzir o número de páginas, uma vez que o 

conteúdo da secção “Grande Entrevista” foi menor do que nas edições anteriores. 

Balanço: Registaram-se algumas complicações relativamente à secção “Grande Entrevista”, 

por razões alheias ao trabalho da equipa. A data de publicação foi adiada uns dias para 

tentar contornar as dificuldades que surgiram. 

 

3ª Edição 

Data: março de 2020. 

Descrição: Primeira edição da NEBletter do segundo semestre do ano letivo 2019/2020, 

bem como a primeira edição a ser publicada durante a quarentena provocada pela 

pandemia de COVID-19. Na secção “Take a Break”, foi incluído um novo género de 

entretenimento: anime.  

Balanço: Alguma dificuldade da equipa em apresentar eventos para as secções “A Não 

Perder…” e “Espaço Cultura”, devido ao início do confinamento, que levou ao cancelamento 

dos mesmos e encerramento de diversos espaços. Foi incluído um disclaimer que alertava 

para a possibilidade de alguns dos eventos apresentados poderem sofrer adiamentos ou 

cancelamentos, devido à situação que se vivia. Devido ao confinamento, foi mais difícil 

recolher feedback em relação a esta edição. Foi ainda necessário fazer algumas alterações 

ao trabalho que tinha sido efetuado para a secção “Dicas do Vicenté”, visto que o tema 

escolhido, nesta edição, era a COVID-19. Com o desenvolvimento da pandemia, houve o 

cuidado de incluir apenas situações e contextos que estivessem em conformidade com as 

recomendações da Direção Geral de Saúde. 

 

4ª Edição 

Data: abril de 2020. 

Descrição: Edição totalmente planeada e desenvolvida durante o período de confinamento. 

As reuniões foram realizadas via Skype, assim como as entrevistas incluídas na edição, pelo 

que as mesmas não foram afetadas pela situação vigente. Face ao Estado de Emergência que 

decorria neste período, foi necessário adaptar o conteúdo da secção “A Não Perder…”. Pelo 

mesmo motivo, a secção “Espaço Cultura” foi suprimida.  

Balanço: Os prazos para entrega de cada parte desta edição foram cumpridos, sem atrasos, 

o que constituiu um ponto positivo. Pequena margem para revisão e correção de gralhas 

por parte da equipa. 

 

5ª Edição 

Data: junho de 2020. 

Descrição: Devido a complicações com a secção “Grande Entrevista”, cuja dimensão foi 

muito inferior à habitual, esta edição apresenta um número de páginas reduzido. Na secção 

“Take a Break” foram incluídos dois novos géneros de entretenimento: videojogos e humor. 

A secção “A Não Perder…” foi suprimida. O período de revisão desta edição foi alargado.  

Balanço: A demora na receção das respostas às questões da secção “Grande Entrevista” 

levou ao adiamento da publicação desta edição. Tal só foi possível, uma vez que não havendo 

uma publicação física existe maior flexibilidade a nível de prazos. 
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IST Summer Internships 

 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: O programa IST Summer Internships 2020 (IST SI 2020) resultou de uma parceria 

entre todos os Núcleos de Estudantes e o Núcleo de Parcerias Empresariais (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, onde todos os colaboradores 

mostraram bastante interesse e empenho no trabalho a realizar. 

No primeiro semestre, após a angariação de colaboradores, distribuiu-se o trabalho, que 

consistia em melhorar os contactos já disponíveis e arranjar novos. 

No segundo semestre, deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido até então, com foco no 

contacto com as empresas para o estabelecimento de uma parceria (disponibilizou-se um 

formulário onde se procedia à inscrição das propostas). Seguiu-se o acompanhamento do 

contacto efetuado com as empresas interessadas, com vista à informação e esclarecimento 

de dúvidas acerca dos novos passos a serem efetuados para concluir o processo de 

candidatura e formalização das propostas. Para além do trabalho referido, entrou-se em 

contacto com o Tesoureiro do DBE, no intuito de solicitar ajuda monetária para a atribuição 

de bolsas de deslocação dos estagiários ao abrigo do programa IST SI 2020, cuja 

contribuição permitiu cobrir na totalidade as despesas. 

Utilizou-se novamente a plataforma Job Bank para a submissão de propostas de estágios e 

candidaturas dos alunos. No entanto, alguns alunos demonstraram dificuldades de acesso à 

plataforma, sendo necessário realizar um procedimento de autorização de acesso, que os 

impediu de se candidatar dentro do período útil de inscrições. Outros problemas registados 

nesta plataforma foram a inexistência do campo de submissão da carta de motivação e uma 

tardia disponibilização de todas as propostas de estágio. 

É importante referir que, mesmo durante a época de confinamento e atendendo às medidas 

de contenção da pandemia COVID-19, o NPE tentou prontamente dar resposta aos 

problemas existentes durante todo o processo, permitindo assim o sucesso desta atividade. 

 

 

Repositório 

 

Atualização da Meo Cloud 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Atualização da plataforma com enunciados de testes e exames, bem como 

materiais de estudo referentes às diversas Unidades Curriculares (UCs) de MEBiol. 

Balanço: A atualização de ficheiros contou com um balanço positivo. A pasta do 1º ano foi 

complementada com enunciados de avaliações; as do 2º ano e 3º ano, com enunciados de 

avaliações e algumas resoluções, bem como novos materiais de estudo fornecidos por 

alunos; a do 4º ano, com os enunciados das avaliações, slides teóricos de algumas UCs e 

novos materiais de estudo fornecidos por alunos; a do 5º ano, com material de estudo para 

uma UC nova. 
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Canal de YouTube do Repositório 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Desenvolvimento do futuro canal do Repositório no YouTube. 

Balanço: Mediano. Registou-se algum desenvolvimento do canal, nomeadamente na criação 

de listas de reprodução de algumas UCs. Porém, o canal ainda não se encontra em condições 

de ser lançado, sendo necessário continuar a investir na procura e seleção de vídeos. 

 

 

VI Semana da Bioengenharia 

 

Data: 16 a 20 de março de 2020. 

Descrição: A VI Semana da Bioengenharia (VI SBE) 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 (NEBM) e alunos do 

mestrado em Biotecnologia. É constituído por uma coordenação geral e pelos 

departamentos: científico, financeiro, imagem, comunicação, logística e site, cujo trabalho 

tem início no princípio do ano letivo. É de notar que cada departamento da coordenação 

conta com um membro de cada curso envolvido na organização. 

Balanço: A atividade foi premiada pelo Santander, no âmbito do programa de financiamento 

dinamizado pelo NPE, CA2ECTécnico. Todos os oradores foram angariados atempadamente 

e os materiais de divulgação encontravam-se preparados, tendo-se iniciado o processo de 

divulgação nas redes sociais. Também se efetuou uma reformulação da app desenvolvida na 

edição anterior, V SBE. Apesar de a atividade teve de ser cancelada, uma vez que as 

atividades presenciais foram suspensas devido à pandemia COVID-19, o trabalho deverá ser 

continuado no ano letivo 2020/2021, mantendo-se parte dos financiamentos angariados 

em 2019/2020. Para além disso, atendendo às normas de segurança, o evento deverá ser 

planeado consoante um formato unicamente online.   
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Relatório de Contas 

 

Despesas 

 

Atividade Descrição Valor (€) 

[D.C.] Vídeo de Natal Bens consumíveis 3,45 

[D.F.] CIPS e CGPS 2018/2019 
Bens consumíveis 21,05 

Formadores 1 078,24 

[D.I.] Suportes gráficos Impressões 266,45 

[D.R.C.] Gala de Biológica 
Espaço e alimentação 1 774,00 

Bens consumíveis 52,77 

[D.R.E.] Visitas de Estudo Transporte 250,00 

Apresentação PDEng TUDelf Alimentação 41,63 

IST SI 2019 Bolsas 30,00 

IST SI 2020 Bolsas 135,00 

NEBletter Impressões 130,00 

VI SBE 
Bens consumíveis 174,19 

Brindes 596,43 

XXV Arraial do Técnico 

Espaço 657,00 

Bens de venda 2 046,00 

Bens consumíveis 164,13 

Conta BPI 
Manutenção da conta 26,00 

Comissão de disponibilização de 
cartão de débito 

34,00 

Receção aos Novos Alunos 
2019/2020 

Bens consumíveis 36,53 

Receção aos Novos Alunos 
2020/2021 

Bens consumíveis 18,75 

Sweats de Engenharia Biológica e 
Biotecnologia 

Encomenda 2 522,12 

Verão na ULisboa 2019 Bens consumíveis 4,45 

Diversos 354,12 

Despesa Total 10 416,31 

(D.C. - Departamento de Comunicação; D.F. – Departamento de Formação; CIPS – Curso 

Inicial de Primeiros Socorros; CGPS – Curso Geral de Primeiros Socorros; D.I. - 

Departamento de Imagem; D.R.C. - Departamento Recreativo e de Cidadania; D.R.E. - 

Departamento de Relações Externas) 

 

As despesas identificadas como Diversos incluem: pagamento de bolsas em falta do 

programa IST SI 2019, leitor de CC necessário para o Registo de Beneficiário Fiscal 

obrigatório, cartões de visita, copos de café para a sala do NEBIST e coffee breaks, jantar de 

Presidência (oferecido por trabalho fora do horário de expediente), jantar de Coordenação 

(oferecido durante uma reunião fora do horário de expediente), despesas de transporte, 

cópia das chaves da sala do NEBIST, compras na Loja do Técnico a proósito da atividade “IV 

Encontro Alumni” e despesas de envio por correio da minuta de acordo referente à bolsa do 

Programa de Apoio Juvenil 2020 (PAJ 2020), atribuído pelo Instituto Português do Desporto 

e Juventude, I.P. (IPDJ).  
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Receitas  

 

Atividade Descrição Valor (€) 

[D.F.] CIPS e CGPS 2018/2019 
Pagamentos 336,70 

Apoio 420,00 

[D.F.] Curso de Primeiros Socorros 2019/2020 Apoio 700,00 

[D.R.C.] Gala de Biológica Pagamentos 1 675,00 

[D.R.E.] Visitas de Estudo Pagamentos 220,00 

Verão na ULisboa 2019 Prestação de serviço 800,08 

DBE Apoio 1 500,00 

XXV Arraial do Técnico Vendas 2 385,69 

IPDJ Apoio 177,00 

VI SBE Apoios 1 625,00 

Sweats de Engenharia Biológica e Biotecnologia Vendas 1 289,00 

Receita Total 11 128,47 

(D.F. – Departamento de Formação; CIPS – Curso Inicial de Primeiros Socorros; CGPS – 

Curso Geral de Primeiros Socorros; D.R.C. - Departamento Recreativo e de Cidadania; D.R.E. 

- Departamento de Relações Externas; DBE – Departamento de Bioengenharia do IST; IPDJ 

- Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.) 

 

O apoio indicado para o CIPS e o CGPS de 2018/2019 correspondem a uma bolsa atribuída 

pelo Concurso BPI, dinamizado pela AEIST no passado ano de 2019. 

 

O apoio atribuído para o Curso de Primeiros Socorros 2019/2020 corresponde ao programa 

de financiamento CA2ECTécnio. No entanto, este deverá ser devolvido, uma vez que não se 

encontram reunidas as devidas condições de segurança para realizar a atividade até ao final 

do próximo ano letivo, 2020/2021. 

 

O apoio prestado pelo DBE corresponde a financiamento para a IV SBE e bolsas ao abrigo 

do programa IST SI 2020. 

 

Os apoios prestados pelo IPDJ consistem no pagamento da primeira tranche do PAJ 2020. 

 

Quanto aos apoios para a VI SBE, várias entidades externas foram contactadas. Após 

cancelamento do evento por causa das restrições impostas pela pandemia COVID-19, os 

sponsors que já tinham efetuado o pagamento e que não foram reembolsados, mantendo o 

seu apoio para a próxima organização, foram as entidades A4F - Algafuel, S.A. e Simbiente - 

Engenharia E Gestão Ambiental, Lda. 
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Balanço 

 

Atividade Valor (€) 

[D.C.] Vídeo de Natal -3,45 

[D.F.] CIPS e CGPS 2018/2019 -342,59 

[D.F.] Curso de Primeiros Socorros 2019/2020 700,00 

[D.I.] Suportes gráficos -266,45 

[D.R.C.] Gala de Biológica -151,77 

[D.R.E.] Visitas de Estudo -30,00 

Apresentação PDEng TUDelf -41,63 

IST SI 2019 -30,00 

IST SI 2020 -135,00 

NEBletter -130,00 

VI SBE 854,38 

XXV Arraial do Técnico -481,44 

DBE 1 500,00 

IPDJ 177,00 

Conta BPI -60,00 

Receção aos Novos Alunos 2019/2020 -36,53 

Receção aos Novos Alunos 2020/2021 -18,75 

Verão na ULisboa 2019 795,63 

Sweats de Engenharia Biológica e Biotecnologia -1 233,12 

Diversos -354,12 

Total 721,16 

(D.C. - Departamento de Comunicação; D.F. – Departamento de Formação; CIPS – Curso 

Inicial de Primeiros Socorros; CGPS – Curso Geral de Primeiros Socorros; D.I. - 

Departamento de Imagem; D.R.C. - Departamento Recreativo e de Cidadania; D.R.E. – 

Departamento de Relações Externas; DBE – Departamento de Bioengenharia do IST; IPDJ - 

Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.) 

 

O NEBIST teve um balanço positivo de 721,16€. O NEBIST declara que não possui 

Património Fixo, sendo o montante relativo a esta rúbrica de 0€.  
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Secções Autónomas  

 

Clube de Cervejeiros do IST 

 

Relatório de Atividades 

Data: Ao longo de todo o mandato. 

Descrição: Secção autónoma do NEBIST. O Clube de Cervejeiros de IST (CCIST) 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 12 batches de cerca de 20 L, com o intuito de reunir os seus 

membros, usualmente em 1 ou 2 turnos semanais, para testar uma grande variedade de 

géneros e categorias de cervejas artesanais. Para além destas produções, foram realizadas 

outras atividades com o propósito o de ampliar os conhecimentos dos membros do Clube, 

entre outros para divulgação e autopromoção do Clube e das suas atividades.  

Balanço: O balanço das atividades do CCIST neste ano letivo foi positivo, principalmente no 

que toca à divulgação do clube para além do IST. Foi implementada uma nova iniciativa, um 

concurso interno, apenas para os membros do Clube, com o objetivo de manter o interesse 

e motivação, sendo que o feedback recebido foi bastante positivo. 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, 

inclusivamente no processo de recrutamento de novos membros. Para além disso, foi ainda 

realizada uma visita à Cervejaria MUSA, a 6 de março de 2020, que demonstrou ter grande 

sucesso, possibilitando aos membros uma oportunidade para aprender mais sobre o 

funcionamento de uma cervejaria artesanal e todo o processo envolvido. 

 

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 quotas são calculados pelo valor de 5€ 

por membro, para 47 membros ativos. 

 

Descrição Receitas (€) Despesas (€) Balanço (€) 

Quotas 218,00 0,00 218,00 

Ingredientes 0,00 210,21 -210,21 

Equipamento 0,00 265,98 -265,98 

Total 218,00 476,19 -258,19 

 

O CCIST conta com um balanço negativo de 258,19€. É de notar que, no âmbito da pandemia 

COVID-19, as atividades foram interrompidas em março de 2020, impedindo a realização 

de eventos por parte do Clube e também de produções adicionais. Como tal, não foram 

cobradas aos membros as quotas referentes ao segundo semestre. 

 

 

 


