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Ao vigésimo sexto dia de junho de dois mil e vinte, pelas quinze horas, através da 

plataforma online Zoom Colibri reuniram os estudantes de Relações Internacionais do 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, sob a 

moderação do aluno Tiago Gaspar, presidente da direção do Núcleo de Estudantes de 

Relações Internacionais, a fim de dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um – Plano para o mandato de 2020/2021; 

Ponto dois – Questões; 

Ponto três – Balanço do ano letivo 2019/2020. 

 

Iniciada a reunião, o presidente Tiago Gaspar começou por referir que seria apresentado, 

pelos respetivos coordenadores dos departamentos, o plano de atividades para o ano letivo 

2020/2021, sublinhando que o mesmo seria apresentado oficialmente no início do 

próximo ano letivo, na primeira Assembleia Geral do Núcleo de Estudantes de Relações 

Internacionais. 

O coordenador do Departamento Académico, Francisco Carneiro, seguiu com a 

apresentação das atividades que o respetivo departamento equaciona realizar definindo 

como principais objetivos a realização do evento “Uma viagem pelas RI’s” – espaço de 

diálogo para informar os alunos novos do curso e ajudar a impulsionar os alunos do último 



ano –, o evento “À conversa com…” – convidando profissionais de diferentes áreas e ex-

alunos com percurso notório na área das Relações Internacionais –, o NERI MUN, NERI 

MEU, NERI CEMP, ciclos de workshops – com sessões no primeiro e no segundo 

semestre –, o evento RI Talks – do género TedTalks que poderá contar com alunos de 

mestrado e docentes –, e ainda a entrega dos novos prémios HONORIS a professores, 

alunos e parceiros – evento a realizar no fim do ano letivo e avaliado por um painel de 

diversos júris de forma a garantir transparência na seleção dos vencedores. 

De seguida, em substituição da coordenadora do Departamento Recreativo, que não 

conseguiu estar presente por constrangimentos de rede, a aluna Francisca Pinho 

apresentou o plano do respetivo departamento com intenção da realização de jantares de 

curso temáticos, convívios de curso mensais, torneios de desporto a realizar no pavilhão 

do CEDAR, Beer Olympics, e o RI Weekend. O presidente Tiago Gaspar ressalvou que 

todos os eventos do departamento estão sujeitos às condições do momento e ao 

desenvolvimento da pandemia COVID-19. 

Após isso, o editor-chefe da revista PACTA, Ricardo Carvalho, apresentou o projeto da 

mesma para o próximo ano letivo, um projeto que considera ambicioso e o qual procura 

continuidade nos mandatos que advierem. Para isso, sublinhou que foi necessário 

definirem critérios objetivos para garantirem a qualidade dos artigos e criar rotinas de 

trabalho bem definidas. Isso permitirá a realização de relatórios semanais, um forecast 

anual e artigos, com alguma frequência. Além disso, a PACTA não terá call for papers 

porque tem uma política aberta em que todos, em qualquer momento, podem escrever 

para a mesma, estando naturalmente a sua publicação dependente do cumprimento dos 

critérios existentes. 

Seguidamente, Juelson Lourenço, coordenador do Departamento de Ação Social, 

explicou que o respetivo departamento tem como objetivos o melhoramento do banco de 

livros e proporcionar experiências extracurriculares, que serão possíveis através do 

estabelecimento de parcerias com instituições, para que os alunos do curso possam fazer 

voluntariados nas mesmas. Além disso, o aluno referiu a existência de uma vaga em 

aberto no departamento à qual os alunos do curso podem concorrer. 

Mariana Lopes, coordenadora do Departamento de Relações Públicas, informou que no 

que toca ao seu departamento os objetivos passam por estabelecer parcerias proveitosas 



em conjunto com todos os departamentos, sendo este departamento o responsável pela 

comunicação com o exterior. 

O presidente Tiago Gaspar prosseguiu a reunião e abriu espaço para questões. 

A aluna Matilde Ferreira interveio questionando sobre a possibilidade de abertura de 

vagas para os restantes departamentos ao que Tiago respondeu que para já não está 

prevista a abertura de vagas para outros departamentos para além do Departamento de 

Ação Social e que serão abertas vagas consoante as necessidades que forem sentidas. De 

seguida a aluna Matilde expressou o seu descontentamento com o facto de muitos alunos 

membros do mandato que cessou funções recentemente não fazerem parte do corpo do 

atual mandato, ao que o presidente Tiago responde que quando o projeto foi idealizado 

pensaram-se quais as pessoas necessárias para garantir a execução do mesmo e não os 

alunos que já faziam parte do NERI. Adicionalmente referiu que onze pessoas do atual 

mandato faziam parte do cessante. A aluna Matilde referiu novamente que acha que os 

antigos membros também deveriam integrar o projeto uma vez que estes já tinham 

experiência de erros passados. De seguida, o aluno Miguel Catita interveio e referiu que 

antes de se realizarem as eleições pediu que se realizasse uma reunião para poder entender 

se o voto que perspetivava estava correto ou não, sendo que não tendo sido realizada a 

reunião, sentiu que votou com uma base pouco sólida somente baseada nas publicações 

das plataformas online. Relativamente à matéria do website questionou o que seria feito 

ao site até então utilizado pelo NERI. Tiago explicou que o website ficaria ativo como 

forma de ir ao encontro da vontade demonstrada por alguns estudantes na carta aberta e 

informou que a reunião foi feita naquele momento porque antes das eleições todos 

estavam sobre uma pressão enorme uma vez que o calendário era apertado para a 

quantidade de avaliações que os alunos tinham e assim fazia sentido fazer a reunião 

quando estivessem mais aliviados de tal. Além disso, referiu que o Departamento de 

Marketing e Comunicação arranjou a solução de responder a questões através dos 

Instastories, pois estes permitiriam a todos os alunos lê-las a qualquer momento, uma vez 

que ficariam guardadas nos destaques da página da Lista no Instagram. O aluno Miguel 

perguntou o que vai ser alterado no website relativamente ao que estava presente no 

anterior. Tiago explicou que a curva de progresso da plataforma WIX é muito reduzida. 

A nova plataforma permite maiores níveis de segurança, emails com um domínio do 

NERI, permite ter base de dados ilimitada que permite trabalho uma melhor articulação 

entre departamentos. O aluno Miguel volta a referir que espera que exista efetivamente 



uma alteração do site para melhor. O aluno Yegho Rodrigues disse ter uma observação a 

fazer relativamente ao ensino do próximo ano letivo. O mesmo afirmou que reconhece 

que houve professores que se adaptaram ao regime de aulas online, no entanto, outros não 

o conseguiram fazer e as aulas perderam muita qualidade. Sugeriu, deste modo, a 

realização de um documento específico que referisse essa situação e que fosse 

redirecionada para o Conselho Pedagógico, pois caso contrário os alunos poderão 

continuar a sair prejudicados em algumas disciplinas. Tiago pediu a Yegho que enviasse 

um email para o NERI com todas as especificidades da situação para que se pudesse 

encontrar uma solução para abordar esse assunto com a Coordenação do curso. O aluno 

Miguel Catita questionou ao editor-chefe da revista PACTA, Ricardo Carvalho, como 

funciona a política aberta de que falou. Ricardo explicou então que essa política oferece 

mais oportunidades aos alunos, pois qualquer um pode escrever para a PACTA, mesmo 

não fazendo parte da equipa, desde que o artigo proposto respeite os critérios e regras 

definidos pela equipa que garantem a mínima qualidade dos mesmos para que seja 

possível a publicação. Além disso, clarificou que são feitos relatórios semanais em que 

todos os alunos integrantes da equipa da revista participam e que geralmente procuram 

que cada um escreva sobre os assuntos que mais lhes interessam. Tiago Gaspar acrescenta 

que a PACTA deve ser o mais independente possível da estrutura do NERI, e, desse 

modo, a equipa da PACTA não foi escolhida pela direção do atual NERI, ficando essa 

tarefa ao cargo do editor-chefe da PACTA. O aluno Miguel questionou se o aluno Ricardo 

já tinha uma licenciatura para além da que está a frequentar, ao que Ricardo afirmou que 

sim. Miguel disse então que espera que haja espaço para pessoas menos experientes 

aprenderem. O aluno Ricardo disse que não acreditava que isso fosse um problema uma 

vez que eram membros integrantes da PACTA alunos de primeiro ano. Além disso, 

afirmou que os critérios são públicos e que a revista está aberta a ouvir todos, inclusive 

já vários alunos o abordaram para que assim se proceda, tendo este método sido eficaz 

até ao momento. O aluno Miguel termina a intervenção dando seguimento ao que a aluna 

Matilde disse, porque segundo o mesmo fica com pena que as pessoas que trabalharam 

no mandato anterior fiquem fora do atual projeto e não vê razões para tal. Além disso, 

pede que durante o ano todos possamos participar de forma mais transparente. O Tiago 

Gaspar fez as considerações finais e dizendo que consoante as necessidades sentidas pela 

equipa do NERI estariam sempre abertos para receber todos os contributos vindos de 

todos os alunos do curso, apelando assim a que todos os alunos que queiram contribuir 



com ideias ou para eventos do NERI que o façam vindo falar com a equipa, pois o NERI 

agradece todas as contribuições e louva a proatividade dos alunos. 

Prossegue-se a reunião, e o presidente Tiago Gaspar informa que vai realizar-se uma 

reunião com a Coordenação de Relações Internacionais dia seis de julho, e, deste modo, 

avança para o balanço do corrente ano letivo. O aluno André Silva questiona se já se sabe 

como serão os moldes das aulas do próximo ano: misto ou presencial. Tiago disse que a 

única coisa que podia adiantar é que em conjunto com os outros Núcleos de Estudantes 

está a ser feita força para encontrar uma forma que permita aos alunos tirarem maior 

proveito da faculdade. André disse que se vamos ter aulas online então deveria haver 

formação para os professores porque muitos não estão aptos para dar aulas online. Tiago 

pediu que se aguardasse para ver qual será a resposta de quem assumir a presidência do 

instituto na próxima semana. A aluna Matilde Ferreira afirmou concordar com a avaliação 

contínua ou mista, e com a realização dos trabalhos porque “nos permite fixar mais e 

melhor a matéria”. Ademais, referiu que não concorda como se está a proceder a 

atribuição de provas orais a vários alunos porque não há critérios bem definidos, e que 

50% para uma prova oral é uma percentagem desproporcional e injusta. Tiago diz que 

geralmente as provas orais são requisitadas para os professores confirmarem as notas. O 

aluno Mário Gil Monteiro afirmou que são disciplinas de línguas e que as avaliações orais 

acontecem sempre que o professor duvida da nota, mas que se os alunos a merecem então 

não haverá qualquer problema em comprová-la através de uma prova oral. Tiago disse 

que ia pedir à Coordenação do curso para serem mais esclarecedores relativamente aos 

critérios para os alunos que devem ser submetidos a prova oral. A aluna Patrícia Santos, 

vice-presidente do NERI, referiu que caso alguém saiba de colegas que tenham dúvidas, 

os mesmos devem esclarecê-las com a Direção, enviando um email, de forma a serem 

esclarecidas todas as dúvidas na reunião agendada com a Coordenação de Relações 

Internacionais. De seguida, abordou-se a queixa contra o Professor Almeida Ribeiro e 

referiu-se que há professores que dizem aos alunos para sempre que tiverem dúvidas as 

enviarem via email, mas acabam por nunca responder, mesmo após o envio de vários 

emails. 

O presidente Tiago Gaspar terminou a reunião dizendo esperar a realização de uma 

Assembleia Geral em setembro, mas que até lá qualquer dúvida pode ser sempre remetida 

via email.  



Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião de alunos da qual se lavrou a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo presidente e pela 

secretária. 

 

 

    O Presidente do NERI,                                                             A Secretária do NERI, 

 

 

            Tiago Gaspar                                                                                     Ana Rita Mendes 


