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MISSÃO

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

O NAGIL - Núcleo de Alunos de Gestão Industrial e Logística
do ISCTE-IUL, tem como missão acrescentar valor à licenciatura e à
respetiva área de estudo, fomentando a proximidade com os
alunos e acompanhá-los durante todo o seu percurso
académico, bem como proporcionar o desenvolvimento profissional e
pessoal de todos os alunos da licenciatura.

Aumentar a proximidade e confiança entre o núcleo e os alunos
da licenciatura;
Tornar a responsabilidade social um pilar omnipresente em
toda a atividade do núcleo, consciencializando o nosso público
alvo;
Ser uma organização financeiramente sustentável;
Realizar parcerias e alianças estratégicas;
Manter a notoriedade Top Of Mind na comunidade ISCTE-IUL,
acrescentando cada vez mais valor à mesma.

número de identificação de pessoa coletiva: 513984046
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1º semestre

  

1.banca do núcleo na semana de integração
de 9 a 13 de setembro de 2019

Receção aos novos alunos com o intuito de auxiliar
no processo de inscrição e esclarecimento de
dúvidas relativas ao curso e ao ISCTE-IUL.

        
Será nesta banca que os novos alunos poderão
conhecer o núcleo e o trabalho desenvolvido
durante os últimos anos, bem como realizar outro
tipo de dinâmicas.

        
Não apresenta receitas, porém tivemos despesas com
material de comunicação no valor de 35,80€, para o
qual precisaremos de financiamento.

2.desafio da cadeia de abastecimento
dia 26 de setembro de 2019

 
Atividade direcionada aos alunos de primeiro ano,
que visa introduzir a matéria lecionada nas
unidades curriculares da licenciatura, promovendo
o seu interesse por esta área. 
não apresenta receitas.         
este projeto apresenta uma despesa de 30€
dispendidos em material de apoio ao evento, para o
qual necessitaremos de financiamento. 



  

4.welcome session
dia 1 de outubro de 2019·        
Numa vertente mais formal, pretendemos
proporcionar uma sessão de apresentação sobre o
NAGIL e as restantes organizações da comunidade
ISCTE-IUL que possam contribuir para o seu
desenvolvimento pessoal. Desta forma,
pretendemos dar a conhecer alguns dos projetos
realizados e a realizar.
não apresenta receitas.
necessitamos de financiamento de 5€ para materiais
de realização de atividades durante a sessão.

3.assembleia geral de alunos
dia 30 de setembro de 2019

apresentação e aprovação do plano de atividades.
não apresenta receitas nem despesas.
não necessitamos de financiamento.



  

5.sunset #FazoBisDoBis
dia 1 de outubro de 2019

 
Posteriormente à welcome session e numa vertente
mais informal, irá decorrer um sunset de forma a
promover o convívio e integrar os novos alunos.
Este sunset tomará lugar no salão de jogos da
AEISCTE-IUL.

6.recrutamento e seleção

        
Dado o teor sustentável do evento, não
necessitamos de financiamento. qualquer diferença
entre gastos e receitas será utilizada no
financiamento de projetos futuros. 

 
Este evento terá um gasto de 645€ para no NAGIL
(625€ em barris, máquinas, botijas e 20€ em material
de comunicação). No entanto, prevemos um lucro de
cerca de 600€.

de 14 de outubro a 2 de novembro de 2019
processo  de recrutamento do núcleo que visa
atrair candidatos para vagas disponíveis. 
 Posteriormente é feita a seleção dos mesmos.

não apresenta receitas.

Necessitaremos de financiamento de 20€ para
materiais de realização de dinâmicas de grupo e
entrevistas pessoais.



  

7.studying abroad session
dia 15 de outubro de 2019

 Sessão de esclarecimento relativa aos projetos
Erasmus, Summer School, mestrados no
estrangeiro, entre outros. 

8.and now what?

       
Necessitamos de financiamento de 16€ para material
de comunicação (flyers).

dia 5 de novembro de 2019
·        

Conferência com o objetivo de expor e debater todos
os percursos possíveis pós-licenciatura, convidando
alumni que tenham optado por caminhos
profissionais diferentes.

não apresenta receitas.

Necessitaremos de financiamento de 34€ para
materiais comunicação e apoio ao evento.

não apresenta receitas.



  

9.fim de semana interno
de 8 a 10 de novembro de 2019

fim de semana de integração dos novos membros que
integraram o núcleo após o recrutamento, com
atividades de ice break e diversas dinâmicas que
mostrem aos novos membros a forma como o nagil
trabalha.

10.jantar de curso
dia 22 de novembro de 2019

·        
Jantar com o propósito de fortalecer relações entre
os alunos dos diferentes anos da licenciatura.
Não apresenta receitas nem despesas, no entanto há
entrada e saída de dinheiro, expectável de 910€
(13€ por 70 participantes).

Será cobrado a cada membro 25€, de modo a que
possa cobrir a maior parte dos gastos (transportes,
alimentação e atividades). No entanto, este valor
não cobre todos os nossos gastos, pedindo 30€ para
ajuda no transporte, pois o fim de semana não
tomará lugar em Lisboa.
Temos previsto uma participação de 30
colaboradores para este evento, fazendo assim uma
receita de 750€ e gastos previstos de 780€).
Necessitaremos de um financiamento de 30€ para
cobrir os gastos.



  

11.fim de semana de gil
de 13 a 15 de dezembro de 2019

Fim-de-semana recreativo que promove o convívio
entre todos os alunos do curso, com atividades
dinâmicas e momentos de descontração entre eles. 

12.road talks

       
necessitaremos de um financiamento de 875€
relativo a transportes, pois este fim de semana não
acontecerá em lisboa.

projeto anual
·        

 Projeto multimédia que consiste em breves
entrevistas informais com convidados a definir,
dentro de um carro durante uma curta viagem. 
contamos com lançar aproximadamente 15 vídeos
por ano, sendo que gastamos 5€ de combustível com
cada entrevista realizada.

Vai ser cobrado aos participantes um valor de 60€
para alimentação, alojamento e atividades. Uma vez
que o alojamento ronda os 40€ por participante,
alimentação 10€  e atividades 10€).

o número esperado de participantes é 60.

sendo este um projeto que não apresenta receitas,
necessitamos de um financiamento de 75€ para
combustivel.



  

13.#GilNoTchill
projeto anual

·        
projeto interativo com os alunos da licenciatura de
modo a dinamizar as redes sociais, onde os mesmos
partilham fotografias com o NAGIL, de sítios do seu
interesse onde aparece um autocolante
disponibilizado pelo núcleo.
não apresenta receitas.

não precisamos de financiamento devido à
existência de stock de stickers proveniente do ano
anterior.

2º semestre
14.sweats de curso

de 10 a 14 de fevereiro
Comercialização de sweats alusivas ao curso.
Durante o período de pagamento existirá uma banca
onde se poderá proceder ao pagamento. 
Este projeto apresenta entrada e saída de  1120€
(16€ x 70 pessoas), sendo que o núcleo não terá
qualquer lucro na comercialização das sweats.



  

15.quizz night
dia 14 de fevereiro

·        
jogo de equipa com um conjunto de perguntas
acerca de diversos temas, num ambiente mais
descontraído.
não apresenta receitas.
Necessitaremos de financiamento de 20€ para
decoração de espaço e impressões de apoio ao
evento.

16. orientação pela cidade de lisboa
dia 20 de fevereiro

Proporcionar aos alunos um dia em que possam
conhecer melhor Lisboa e que ao mesmo tempo
percebam melhor o conceito de uma rota de
distribuição numa Cadeia de Abastecimento.

este projeto apresenta despesas relativas a
materiais de apoio logístico ao evento, comunicação
e materiais para realização de atividades,
necessitando assim de financiamento de 40€.



  

17. voluntariado
dia 7 de março

·        
Um dia dedicado a uma ação de voluntariado ainda
por definir, de modo a promover a responsabilidade
social.
não apresenta receitas.
Necessitaremos de financiamento de 10€ para
qualquer tipo de gastos. sendo que o projeto ainda
não está definido, este valor baseia-se nos gastos de
anos anteriores.

18. gala de gil
dia 21 de março

momento lúdico de cariz formal destinado aos
alunos da licenciatura. 
o número esperado de alunos para este evento é de
50. 
Este evento tem entrada e saída de dinheiro, num
valor de 1500€ (30€ x 50 participantes).
necessitamos de financiamento de 50€ para material
de decoração do espaço.



  

19. torneio de futsal
dia 3 de abril

·        
Proporcionar aos alunos um momento de
descontração com os colegas do curso para
fortalecer laços enquanto praticam desporto,
promovendo assim a responsabilidade social.

não necessitamos de financiamento para este
evento, uma vez que iremos incluir no pedido de
financiamento ao RNAJ (33€ relativos a comida e
água para os participantes).

20. suplly chain - the challange
dia 25 de abril

·        
O Supply Chain the Challenge é um evento com a
duração de um dia, ao longo do qual se realizam
diversos desafios relacionados com as áreas de
gestão, logística e operações.
número esperado de participantes: 50.
Teremos uma receita de 250€ (5€ x 50 participantes) e
uma prejuízo de 835€ ( Material de Comunicação 110€,
Logística 150€, Brindes 200€, Credenciais 20€, Roll-up
25€, Cheque Gigante 30€ e prémio 300€). Ficamos com
um prejuízo de 585€, necessitando assim  de um
financiamento deste valor.



  

21. formação externa
dia 5 de maio

   
formação aberta a todos os alunos da licenciatura,
sobre tema ainda a definir. 

 
Este evento apresenta despesas para com
formadores, ainda em negociação, no entanto não
necessitaremos de financiamento, pois iremos pedir
ao RNAJ ( 500€ relativo a oradores).

22. despesas internas

A alteração da titularidade na instituição Caixa
Geral de Depósitos tem um custo de
aproximadamente 9€ por titular, o que tendo em
conta os estatutos, terá um custo final de 18€.

as despesas de manutenção associadas ao domínio
do email do núcleo tem um custo anual de 48,44€.



  

Notas
O núcleo tem em caixa 117,91€ transitados do mandato anterior. este será
deduzido ao valor total de financiamento pedido. 
sendo assim: 1892,24€ - 117,91 = 1774,33€ (valor final do pedido de financiamento).


