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1. Nome
O nosso núcleo é, no contexto da nossa academia, conhecido simplesmente como NEG.
Quando na UTAD dizemos a palavra “Gestão” sabemos que nos estamos a referir ao NEG e vice-versa. Quando saímos fora do contexto da nossa academia, somos o NEG-UTAD.
Colocando de parte os contextos, somos oﬁcialmente o Núcleo de Estudantes de Gestão da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

2. Quando foi a vossa fundação?
Antes de falar sobre a fundação do NEG-UTAD, é importante salientar que antes desta,
existiram ao longo dos anos uma comissão de curso e uma comissão de ﬁnalistas, que sempre se
preocuparam em realizar atividades mais direcionadas ao nível recreativo para os estudantes da
altura.
Como Núcleo de Estudantes, a Tomada de Posse dos primeiros órgãos sociais deu-se no
dia 2 de outubro de 2015, e por isso, o NEG-UTAD conta na sua história com 7 mandatos de trabalho desenvolvido.

3. Quantos estudantes e áreas representam na vossa Universidade?
O NEG-UTAD representa os estudantes da licenciatura em Gestão, dos mestrados em Gestão
Empresarial e Gestão dos Serviço de Saúde e ainda da Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças.
Com isto, representamos atualmente cerca de 280 estudantes.

4. Qual a vossa Visão?
Aliada à sua missão, a visão do NEG-UTAD é defender, todos os anos, os direitos dos estudantes e complementar toda a componente letiva providenciada pela nossa instituição de ensino.
Ser e dar voz aos estudantes, potenciar as suas capacidades e apoiar seja qual for o problema.
Para além disso, pretendemos criar condições para mandato após mandato, existirem
meios para se continuar o trabalho efetuado e melhorar sempre.

5. Como é estudar economia e gestão na vossa universidade?
Quando falamos destes dois cursos é necessário falar, primeiramente, da
ajuda mútua que se estabelece entre os alunos destes cursos, que partilham não só
unidades curriculares e professores, como interesses comuns.
Os estudantes de economia e gestão têm o privilégio de ter docentes de
extremo proﬁssionalismo e humanidade. Quando ingressamos no ensino superior
nunca esperamos que haja uma relação sequer parecida com a que tínhamos com os

nossos professores no ensino secundário, mas a verdade é que nestas licenciaturas na UTAD, os docentes sabem e conhecem efetivamente os alunos, fazem
com que estes tenham uma voz e auxiliam no que for necessário. Ser docente é realmente uma vocação. Não basta ser detentor do conhecimento, é necessário saber
transmiti-lo e estar simultaneamente disposto a evoluir com a própria evolução da Gestão. Na UTAD
temos professores que realmente conseguem fazer este balanço entre o proﬁssionalismo e humanidade.
Falando nas licenciaturas, estas são constituídas por um conjunto diversiﬁcado de unidades
curriculares. Claramente quem quiser áreas mais especíﬁcas como, por exemplo, Gestão de Recursos Humanos ou Marketing (falando na vertente da licenciatura em Gestão), terá que ingressar
noutro ciclo de estudos obrigatoriamente, mas nas áreas da contabilidade e ﬁnanças, julgo que
ambas as licenciaturas são bastante completas.
A excelência e a boa relação entre professor e aluno deﬁnem muito bem os cursos de Gestão
e Economia da UTAD.

6. Qual é o impacto do núcleo/associação na vida dos estudantes?
O primeiro impacto que o núcleo tem é com alunos que ingressam em Gestão,
em Vila Real. Estes chegam com apenas 18 anos e o núcleo assume um papel orientador nesta primeira fase, tendo quase um papel de “pai”.
O NEG, através dos seus membros, proporciona aos estudantes, por um lado,
nuns caris mais lúdico e recreativo os melhores momentos e memórias que estes irão
levar para a vida e, por outro lado, um complemento extra unidades curriculares através de palestras e formações.
Em suma, o verdadeiro impacto do núcleo nos estudantes é a potencialização
das suas capacidades e a criação de momentos que ﬁcarão para mais tarde recordar.

7. Que atividades marcaram a diferença no vosso mandato?
Primeiramente, aquilo que diferenciou o nosso mandato, dos anteriores, foi a
necessidade que tivemos de nos adaptarmos e reinventarmos, pois, a pandemia
impediu-nos de realizar as atividades comuns com que estávamos habituados a trabalhar, que marcam, diferenciam e nos trazem reconhecimento por parte da academia.
Respondendo agora à questão que nos foi colocada: duas atividades que o NEG
desenvolveu, neste mandato, que se destacaram foram a formação de Business English e as Jornadas de Gestão, realizadas de forma excecional no formato online.
Este ano desenvolvemos novas atividades, nomeadamente uma ação de solidariedade e a Pasta Erasmus, com o objetivo de orientar os alunos que pretendem
ingressar nessa aventura.

8. Qual foi o impacto do covid e como é que vocês se estão a adaptar para
solucionar este problema?
A maior diﬁculdade que o NEG sentiu foi na adaptação do departamento recreativo a esta realidade pandémica, uma vez que este ﬁcou privado da realização das
suas atividades comuns, nomeadamente: jantares de cursos, barraquinhas, caloirada, queima, festas temáticas e a gala de gestão. Este departamento teve de se reinventar e trazer atividades fora da caixa aos seus alunos, como foi o caso do jantar de
curso Home Edition, feito online.

9. Qual foi a mais valia que identiﬁcaram ao aderir à FNEEG?
A adesão à FNEEG trouxe consigo inúmeras mais-valias, a principal foi, sem
dúvida, a oportunidade de podermos proporcionar aos nossos estudantes a possibilidade de fazerem parte de uma rede composta por diferentes realidades, para além
da representatividade que conseguimos em contexto nacional.
Esta adesão proporciona assim que haja uma conexão entre os nossos estudantes e os das restantes academias do país.

CATARINA CARDOSO


A ESTRUTURA DESTAQUES
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA
Preparação e realização do debate "Futuro das Novas Gerações";
Preparação da Cimeira da FNEEG em colaboração com os restantes departamentos;
Continuação das publicações pedagógicas nas redes sociais da Federação;

DEPARTAMENTO DE FINANCEIRO
Início da trading
Organização da cimeira de economia e gestão

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERNAS
Organização da Cimeira de Economia;
Contacto com possíveis novos parceiros.

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES HUMANAS E LOGÍSTICA
Realização do último FNEEG Connect
Preparação TeamBuilding Interno
Preparação último Get Together

DEPARTAMENTO DE REDES SOCIAIS

Divulgação das juventudes;
Preparação da Cimeira da FNEEG em colaboração com os restantes departamentos;

DEPARTAMENTO DE DESIGN E IMAGEM
Design da Cimeira

Livro
Recomendado
No mês de Abril, celebra-se um dos dias mais importantes da democracia
Portuguesa, o dia da Liberdade. Como tal, sugerimos-te que leias um dos livros
que melhor retrata o que se passou naquele dia em que o Movimento das Forças
Armadas pôs ﬁm ao regime autoritarista e repressor que se encontrava em vigor
em Portugal.
Escrito pelo principal estratega do movimento militar, Otelo Saraiva de Carvalho, descreve-nos, com minucioso detalhe, tudo o que aconteceu naquele dia,
desde os telefonemas realizados, às surpresas indesejadas, explicando também
as causas que mobilizaram os Capitães a criar e a desenvolver o Movimento.

Filme
Recomendado
No mês de Abril sugerimos o mais recente vencedor do Óscar do melhor
ﬁlme: Nomadland- Sobreviver na América. Dirigido pela também galardoada com
o Óscar: Chloé Zhao, Nomadland acompanha a vida de Fern, uma mulher na casa
dos sessenta anos, que perde tudo durante o período da Grande Recessão e
começa a viver como um nómada dos tempos modernos, percorrendo o Oeste
Americano com a sua carrinha.
Alinhado com um ótimo contraponto político-social do momento no mundo,
este ﬁlme faz-nos viver intensamente a personagem, solitária, perdida no caminho da vida mas a viver uma experiência que certamente mexerá com o estado de
espírito de cada um de nós.
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