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MISSÃO
  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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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.



1º semestre

1.banca do núcleo na semana de integração
Receção aos novos alunos com o intuito de auxiliar
no processo de inscrição e esclarecimento de
dúvidas relativas ao curso e ao ISCTE-IUL.

Custos associados (sem receitas):
Materiais de comunicação como flyers,
cartazes, fotografias, e ainda materiais
decorativos como uma lampâda gigante de
esferovite, totalizando o valor de 39,49€.

2.desafio da cadeia de abastecimento
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.

Custos associados (sem receitas):
Materiais de comunicação e materiais para a
realização dos desafios, totalizando o valor
de 11,40€.



3.sunset #FazoBisDoBis
dia 1 de outubro de 2019

Decorreu um sunset de forma a promover o convívio
e integrar os novos alunos. Este sunset teve lugar
no salão de jogo da AEISCTE-IUL. Este sunset foi
realizado em parceria com o NEG - Núcleo de
Estudantes de Gestão. 
Dado o teor financeiramente sustentável deste
evento, todos os gastos foram suportados pelas
receitas do evento, ficando ainda cada núcleo com
um lucro de 518€.

4.recrutamento
Processo  de recrutamento do núcleo que visa
atrair candidatos para vagas disponíveis. 

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

Custos associados (sem receitas):
Materiais de apoio ao entrevistador, no valor
de 2,75€.

Custos associados (sem receitas):
Materiais de comunicação como flyers, no
valor de 12€.



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

7.jantar de curso
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: 14€ x 75 pessoas = 1050€.

Custos associados (sem receitas):
Materiais de comunicação, credênciais e coffee
break, totalizando um valor de 56,40€.

8. NAGIL DAY

Dia de integração dos novos membros que entraram
no núcleo após o recrutamento, com atividades de
ice break e diversas dinâmicas que mostrem aos
novos membros a forma como o nagil trabalha.

Custos associados (sem receitas):
alimentação para todos os membros, que
totaliza os 16,65€.



9.fim de semana de gil
Fim-de-semana recreativo que promove o convívio
entre todos os alunos do curso, com atividades
dinâmicas e momentos de descontração entre eles. 
Este evento teve receitas num valor de 4997€ e
despesas num valor de 5391,78€, totalizando assim
um gasto de 394,78€ para o núcleo.
Foi pedido à AE um financiamento de 875€ para cobrir
os transportes, no entanto, devido à elevada
aderência foi necessário pedir outro autocarro
num valor de 630€. Como também tivemos receitas
neste evento, as mesmas cobriram parcialmente o
valor do segundo autocarro.

10. Jantar de Natal interno
Jantar com o propósito de fortalecer relações entre
os membros do núcleo e celebrar o Natal. 
Não apresenta receitas nem despesas, no entanto há
entrada e saída de dinheiro: 12€ x 20 pessoas = 240€.

11.road talks
Projeto multimédia que consiste em breves
entrevistas informais com convidados a definir,
dentro de um carro durante uma curta viagem. 

    

Custos associados (sem receitas):
Gastos em gasolina, em média 5€ por episódio, e
ainda microfones para colocar no carro, que
totalizou o valor de 53,54€.



2º semestre
12.quizz night

Jogo de equipa com um conjunto de perguntas
acerca de diversos temas, num ambiente mais
descontraído.
Este evento teve uma despesa de 20,05€ e receitas no
valor de 106€ (2€ por participante).
Como este evento apresentou receitas muito
superiores ao esperado, cobrindo assim as despesas,
não foi necessário utilizar o financiamento pedido à
AE.

13. suplly chain - the challenge
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.
Este evento não chegou a ser realizado devido à
pandemia COVID-19, no entanto apresentou 560,62€
de despesa, pois a preparação do mesmo já se tinha
iniciado.
No documento excel, estão expostos
detalhadamente todos os gastos. 



15.Outros Gastos
Aqui estão contemplados gastos que não estavam
previstos no plano de atividades, como 116,21€ que
são referentes a dívidas do mandato anterior;
Despesas anuais como o domínio do email (48,44€);
Mudança dos nomes dos titulares da conta da CGD
(11€); E ainda t-shirts do núcleo oferecidas a todo o
staff (158,30€). 
A soma destes valores totaliza os 333,95€.

 

14.Formação Interna
Formação  dedicada aos  colaboradores do NAGIL
no ambito do desenvolvimento de soft skills e para
estes adquirirem as competências necessárias para
o desempenho ou aperfeiçoamento de certas
funções.
Custos associados (sem receitas):

Esta formação foi dada pela empresa Speak and
Lead e como tal, o núcleo teve um gasto de 246€
para com o formador. 

Este evento foi coberto pelo RNAJ.

NOTA:  Todas as faturas relativas aos eventos
acima mencionados, encontram-se em anexo no
final deste documento.



B A L A N C E T E  G E R A L



D I S P O S I Ç Õ E S  F I N A I S
Declara-se que todas as informações contidas no
presente relatório se atestam como válidas e em
concordância com toda a documentação e
comprovativos vigentes, podendo ainda assim estar
sujeita a verificação posterior. Reserva-se à AEISCTE-
IUL, o direito à validação e deferimento do presente
documento, sob pena de este se poder tornar legítimo.

27 de agosto de 2020

A presidente da direção

(Madalena Cardoso)
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