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Introdução
O Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais (NERI) é o órgão
representativo dos alunos das seguintes áreas, no Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas (Universidade de Lisboa):

- Licenciatura em Relações Internacionais;
- Mestrado em Relações Internacionais;
- Mestrado em Estratégia;
- Doutoramento em Ciências Sociais (especialidade em Estudos Estratégicos);
- Doutoramento em Relações Internacionais.

No mandato de 2018/2019, o NERI propõe-se a um mandato ambicioso,
mas sempre dotado de um elevado grau de realismo e exequibilidade, não se
propondo a objetivos que não considera que pode cumprir. Pretende-se,
portanto, fazer com que o NERI alcance o seu potencial máximo, com novas
atividades e eventos, o mais ecléticos possível, de forma a que todas e todos
os alunos se sintam representados no mesmo.
Desde a reforma da PACTA, mais proxima dos estudantes passando
pelo novo departamento de Relações Internas e Externas, com novas
prorrogativas, a equipa do NERI pretende apoiar os alunos da melhor maneira
possível. No departamento Recreativo, a inovação estará na ordem do dia. No
Educativo, a aposta na qualidade e diversidade das atividades é evidente.
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Constituição dos Órgãos Sociais

Direção

Mesa da Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Presidente – Tomás Correia

Presidente – Rui Lemos

Presidente – José Kuski

Vice-Presidente – Leandro Lagarto

1º Secretário – Marcelo Guerreiro

1º Vogal – Miguel Perdigão

Vice-Presidente – João Eixa

2º Secretário – Frederico Sasseti

2º Vogal –André Rodrigues

Secretário – João Lopes

Suplente – Ivan Klencovljevic

Suplente – Beatriz Pereira

Tesoureira – Aurélia Antoci

Suplente – Carolina Carvalhana

Suplente – Lois Carvalho

1ª Vogal – Beatriz Dias

Suplente – Inês Costa Gomes

Suplente – Cátia Pacheco

Vogal – Gonçalo Milho
Vogal – Ana Isabel
Vogal – Gonçalo Falcão Matos
Vogal – Ana Luísa Miguéis
Suplente – Gonçalo Loureiro
Suplente – Mariana Afonso
Suplente – Rafaela Rodeira
Suplente – Mariana Barata
Suplente – Carolina Silva
Suplente – Rui Durão
Suplente – Carlos Coelho
Suplente – Joana Mestre
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Departamento Educativo
Equipa
João Lopes
(Coordenador)
Aurélia Antoci
Beatriz Dias
José Kuski
Marcelo Guerreiro
Ivan Klencovljevic
Mariana Afonso
Gonçalo Loureiro

Uma das principais prorrogativas do Departamento Educativo
prende-se com a organização e realização de conferências,
simulações, workshops, master classes, etc, de forma a
permitir permitam às e aos estudantes alargar o seu
conhecimento e horizontes face ao plano curricular e à sua
educação formal.

Conferências:

Final de Setembro/início de Outubro:

“Viagem pelas Relações Internacionais”: esta conferência pauta-se por
abordar, em jeito de introdução aos novos alunos do curso de Relações
Internacionais, as problemáticas mais imediatas e consequenciais da atual
conjuntura internacional, fornecendo algumas bases para um melhor
entendimento do que é, efetivamente, estudar Relações Internacionais,
complementando a compreensão em aula. Nesse sentido, o NERI promove um
ciclo de conferências, de duas iniciativas, pretendendo realizar o
supramencionado.
Ao convidar oradores/as com vasta experiência profissional na área,
pretende-se que demonstrem qual a função/papel de um “Especialista em
Relações Internacionais”;

Novembro:

“Simulação do Parlamento Europeu”: esta iniciativa prende-se à volição
do NERI de fornecer “soft skills”, nomeadamente na área da retórica e
argumentação. Desta forma, uma simulação do Parlamento Europeu pode
desenvolver capacidades como a melhor conceção e organização de um
discurso sintetizado e eloquente, com bases fortes de argumentação e contraPlano de Atividades e Orçamento – Mandato 2018/2019
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argumentação, tal como dar às e aos participantes uma experiência, o mais
aproximada possível, da ordem de trabalhos e do procedimento de uma sessão
de plenário no Parlamento Europeu, na ótica de Eurodeputados, lobbistas ou
jornalistas.
Esta simulação irá ser decorrer durante dois dias, com várias alturas de
trabalhos, sempre sobre alçada e coordenação do NERI e com o apoio
institucional da Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa. Pretende-se
também o apoio do Núcleo de Ciência Política e do Núcleo de Ciências da
Comunicação para eventual divulgação e participação.

Finais de Novembro/inícios de Dezembro:
“Política Externa aos olhos partidários”: pretende-se, através de
oradores/as representando fielmente todo o espectro político da Assembleia da
República portuguesa, demonstrar quais são as visões e projetos idealizados
pelos diferentes partidos perante a política externa portuguesa;
Esta conferência contará com o apoio do Núcleo de Ciência Política do
ISCSP.

Março:
“O Futuro nas Relações Internacionais”: esta iniciativa apresenta uma
ordem de trabalhos que requererá três conferências de índole profissional ( i.e.,
cada uma terá como objetivo demonstrar qual será a via possível para o
ingresso no seu futuro profissional ou pós-licenciatura). Por conseguinte, uma
destas conferências contará com a presença de oradores/as do foro
privado/empresarial, numa tentativa de expor quais são os atores interessados
em licenciados em RI; uma outra conferência será de carácter expositivo,
através da divulgação de mestrados ou pós-graduações relevantes para
recém-licenciados; por fim, haverá um último evento de divulgação dos atuais
estágios

que

procuram

alunos

ou

recém-licenciados

em

Relações

Internacionais.
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Outras atividades:
“Workshops” e “Master classes”: estas iniciativas apresentam-se como
uma inovação para o NERI, no sentido em que se pretende trazer profissionais
e especialistas numa determinada temática, de forma a exporem o seu
conhecimento e “know-how” a todas e todos os interessados, por exemplo,
profissionais que trabalhem no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou com
determinada experiência na área da comunicação e redação de artigos de
opinião em jornais. Respeitante aos “Workshops”, o NERI almeja o objetivo de
convidar oradores/as que possam expor e ensinar competências necessárias
para a vida académica/profissional como, por exemplo, redigir um artigo
científico, referenciar trabalhos académicos, criar um Curriculum Vitae, entre
outras.
“Formações de Comunicação e Public Speaking” – Parcerias ocasionais
com a Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa, para que as e os
estudantes de Relações Internacionais sejam capacitados de capacidades de
oratória, complementando assim o trabalho desenvolvido em aula.
Ainda neste tópico, será feito, no Instituto, um workshop de Public
Speaking desenvolvido pelo CEO da “Speak and Lead” e ex-aluno de Relações
Internacionais do ISCSP David Mourão.

“Estágios” – O NERI pretende apoiar as e os estudantes que pretendam,
ao longo do seu percurso académico no ISCSP, realizar um estágio
profissional. Desta forma, pretende-se divulgar extensivamente estágios e
oportunidades relevantes para o corpo estudantil.

“Expansão da Base de Dados de Apontamentos” - compilação de
apontamentos fornecidos por alunos e ex-alunos da licenciatura de Relações
Internacionais.
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Departamento Recreativo
Equipa
Gonçalo
Milho
(Coordenador)
André Rodrigues
Beatriz Pereira
Rafael Rodeira

O Departamento Recreativo é, sem qualquer sombra de dúvida, uma
das partes basilares do Núcleo de Estudantes de Relações
Internacionais. Para além de proporcionar inúmeros momentos de
convívio entre as e os alunos, fomenta, ainda, o espírito de união
intracurso, através de atividades que proporcionem a união entre
alunos de ambos os regimes, Diurno e Pós-Laboral.

Desta forma, o Departamento Recreativo do Núcleo de Estudantes de
Relações Internacionais orgulha-se de apresentar um projeto bastante
ambicioso, à semelhança de todo o restante núcleo, organizando, não só as
atividades “clássicas” (Jantares de Curso e Rali Tascas), mas também
realizando uma aposta consciente em atividades com um forte cariz cultural
(Eventos Mistério e Círculo de Filmes).
Atividade

Descrição

Primeiro
Jantar de Curso

Não há nada como manter as tradições!
Deste modo, o Núcleo de Estudantes de
Relações Internacionais pretende brindar as e
os alunos e receber aqueles que ingressam
no primeiro ano com mais um mítico jantar de
curso.

Data
Prevista

Setembro/
Outubro

Observações

150
Participantes
Local
(A Definir)

50 Participantes
Trafaria

Paintball Temático

Uma das novas apostas do Núcleo de
Estudantes de Relações Internacionais, no
que trata a integração dos novos alunos no
seio da mais nobre família do Instituto.

Outubro

Tema
(A Definir)
Novas Edições
(Grande
Procura)
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Rali Tascas

É certo e sabido que, para além de Portugal
se ter apropriado culturalmente do Halloween,
a noite de Lisboa, neste dia, volta a ter a
epicidade das noites quentes de Verão. Desta
forma, o Núcleo de Estudantes de Relações
Internacionais convida todos os seus alunos a
participarem em mais um magnífico Rali
Tascas de Warm-Up para a noite mítica que
Lisboa lhes proporcionará.

70 Participantes

31 de
Outubro

Local
(A definir)
Tema:
Halloween

120
Participantes

Jantar
De Curso

Nada melhor que terminar o final do primeiro
semestre em clima de festa e convívio com os
teus colegas. Neste sentido, o Núcleo de
Estudantes de Relações Internacionais
proporciona aos seus alunos um magnífico
jantar com saída para um dos espaços de
diversão noturna da noite lisboeta que estes
jamais irão esquecer.

Local
(A definir)
Dezembro
Tema:
Natal
Parceria
Espaços de
Diversão
Noturna
50 Participantes

Jantar
De Curso

Com o término dos exames, nada melhor que
um jantar de curso para animar! Desta vez,
contamos com a presença dos nossos ilustres
docentes e, numa arriscada aposta do Núcleo
de Estudantes de Relações Internacionais,
daremos jus ao nome do mais nobre curso do
Instituto, levando todos os participantes deste
jantar a conhecer comida típica de um outro
país.

Local
(A definir)

Fevereiro

Tema:
Experiências
Gastronómicas
Internacionais
Presença dos
nossos
estimados
docentes

Mais uma das grandes novidades deste
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Viagem
De Curso

Rali Tascas

Jantar
De Curso

Eventos Mistério

Circuito
de Filmes

mandato! Este ano o Núcleo de Estudantes
de Relações Internacionais organizará uma
viagem de curso ao Carnaval de Torres
Vedras. Serão 3 dias e 2 noites de extrema
folia, em que o núcleo espera que todos os
participantes desfrutem ao máximo, de forma
consciente e responsável.

E como o Departamento Recreativo do
Núcleo
de
Estudantes de
Relações
Internacionais não para e estamos atentos às
tuas preces, nada melhor que mais um Rali
Tascas. Um evento de extrema diversão,
onde vais poder conviver com os teus
prezados colegas e desejar NÃO ser o
“camisola amarela”.

50 Participantes
1 a 3 de
Março

Carnaval
(Torres Vedras)
Parceria CP
70 Participantes

Abril

Local
(A definir)
Tema
(A definir)
150
Participantes

Homenagear a nossa capital, nunca é
despropositado. Assim, o Núcleo de
Estudantes de Relações Internacionais
convida todos os seus alunos a elevarem o
seu espírito académico ao máximo, se
inscrevam no nosso último jantar de curso e
de seguida, nos acompanhem até às míticas
Serenatas a Lisboa.

Maio

Pequenos eventos de cariz cultural com o
intuito de proporcionar aos estudantes de
Relações
Internacionais
experiências
inovadoras, que, em contexto diário, não
teriam grande recetividade por parte dos
mesmos.

Reiterados
ao longo do
período
letivo

Um das novas apostas do Núcleo de
Relações Internacionais, onde pretendemos
cativar os alunos para as diferentes matérias
lecionadas, através da visualização de filmes
e posterior discussão/debate acerca de vários
temas pertinentes ao curso.

Reiterados
ao longo do
período
letivo

Local:
(A definir)
Tema: Serenatas
a Lisboa

Locais Diversos

Parceria
EXARP/Gerador
Cultural

Parceria
Doclisboa
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Departamento de Comunicação e Imagem
Equipa
Ana Isabel Graça
(Coordenadora)

Este despartamento é responsável pela ligação entre o NERI e os
alunos. A sua prorrogativa é transmitir todas as informações,
atividades e oportunidades a todos os interessados.

Carolina Carvalhana
Carolina Silva
Luís Carvalho
Mariana Barata.

Atividades:
Elaboração de cartazes/flyers para divulgação de atividades;

Gestão do Facebook- https://www.facebook.com/neri.iscsp.ul/

Gestão do Instagram - @neri_iscsp

Newsletters – Recolha dos e-mails dos alunos e enviar, de forma regular,
informações pertinentes, eventos, feedback de eventos passados, links, tudo o
que seja pertinente para os alunos, em forma de newsletter.

Website – Criação do Website do NERI, com a seguinte estrutura:
1. Homepage – Quem nós somos (NERI e equipa);
2. Contatos relevantes- do NERI e do ISCSP;
3. Eventos – informações sobre os eventos do departamento Educativo e
do pelouro Recreativo. Galeria dos eventos passados;
4. Informações- Calendários letivos; calendários de exames;
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Departamento da PACTA
Equipa
Gonçalo Falcão Matos
(Coordenador)
Rui Lemos
Miguel Perdigão
Rui Durão
Cátia Pacheco

A atividade da Revista PACTA para o ano letivo de 2018/2019
entende-se mais próxima dos alunos de Relações Internacionais,
baseando-se na relação constitutiva que deverá pautar a ação
da Revista, colocando aos alunos de Relações Internacionais,
professores e investigadores o desafio mais regular de participar
nas várias propostas da PACTA.´

Atividades:

Edição Semestral da Revista PACTA: que contará com a participação de
professores, alunos e convidados, à semelhança do que tem vindo a ser feito –
precedidas de Call For Papers (Outubro e Abril);

Criação de uma rubrica direcionada aos alunos de Relações Internacionais –
IMPACTA – a ser publicada mensalmente, sendo precedida igualmente por
Call For Papers (a iniciar em Setembro, sendo publicada uma primeira
compilação por alunos de 2º e 3º ano no âmbito da apresentação da revista
aos novos estudantes) – temas menos constrangidos, maior abertura temática;

Resumos mensais, em formato digital, a serem publicados nas páginas sociais
da PACTA (onde serão enquadradas as principais notícias e acontecimentos
internacionais e/ou nacionais relevantes para o estudo das Relações
Internacionais);

Dinamização de Podcasts de forma semestral (Outubro/Abril), contando com a
participação de alunos, professores e convidados em formato individual e/ou
coletivo – tema conjuntural;
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Realização de pequenas entrevistas em formato de vídeo, publicadas nas
redes sociais da PACTA/ Teasers dos conteúdos abordados em Edição ou no
formato IMPACTA (a serem publicados com alguma regularidade, normalmente
antes do lançamento das Edições);

Criação de uma biblioteca recomendada, a ser publicada nas redes sociais da
Revista PACTA (livros, artigos, documentários, eventos etc);

Cobertura de eventos relevantes para a licenciatura de Relações
Internacionai,s dinamizadas pelo Núcleo de Estudantes de Relações
Internacionais e restante comunidade académica e/ou entidades exteriores
(lançamentos de livros, conferências etc);

Criação de uma edição da PACTA apenas em inglês, respeitando os moldes
anteriormente definidos (data indeterminada);

Dinamização de Workshops de escrita académica e de elaboração de artigos
científicos (data indeterminada);

Participação como Press na Simulação do Parlamento Europeu, prevista entre
22 e 24 de Novembro de 2018;

Criação de um instagram para a Revista PACTA (com o intuito de alargar a sua
abrangência e divulgação);

Edição ENERI: que irá consistir numa compilação de textos de oradores,
participantes e/ou organizadores do evento e que será posteriormente
distribuída aos seus participantes.
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Departamento de Relações Internas e Externas
Equipa
Em constante comunicação com os restantes Departamentos, este

Ana Luísa Miguéis
(Coordenadora)

novo Departamento tem como prorrogativa auxiliar todos os restantes

Frederico Sasseti
Carlos Coelho
Inês Costa Gomes
Joana Mestre

indivíduos/empresas/instituições que apoiem o NERI a nível material,

departamentos nas suas atividades, através do contacto com

financeiro e institucional.

Atividades:
Apoio a todos os eventos – fornecimento de contactos de oradores, patrocínios,
coffeebreaks para as atividades dos restantes departamentos.

Representação institucional do NERI – este departamento funciona como ponte
de ligação oficial entre o NERI e todas as entidades externas ao mesmo
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Encontro Nacional de Estudantes de Relações
Internacionais (Maio de 2019)
O Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais é um
evento anual organizado por um (ou mais) núcleos de estudantes de Relações
Internacionais que tem como objetivo reunir, num só local, todos os
interessados nas temáticas relacionadas com o estudo das Relações
Internacionais.
O ENERI terá início no dia 1 de maio, com alguns momentos recreativos
para os participantes, seguidos de 3 dias de conferências, palestras,
workshops e debates, sobre os mais variados temas, como a segurança, a
economia, a geo-polítca, entre outros, com os mais reputadores oradores
naciobaus e internacionais. A estes momentos mais “sérios”, acrescentar-se-ão
alguns momentos de descontração, que incluírão um jantar de ENERI e saídas
de grupo à fantástica noite lisboeta.
O NERI compromete-se a fazer do ENERI a sua grande bandeira no
mandato de 2018/2019, trazendo o maior evento relativo à área das Relações
Internacionais de volta a Lisboa, prometendo um evento que certamente será
memorável para todas as partes envolvidas.
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