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OBJETIVOS GERAIS

• Servir os alunos e defender os seus interesses;

• Reorganizar o NERI;

• Restruturar a PACTA;

• Projetar o NERI e a PACTA, no ISCSP e além ISCSP;

• Pagar a dívida de mandatos transatos.



UMA VIAGEM PELAS RI
22 de outubro de 2020

• Introdução dos novos alunos ao mundo das Relações Internacionais

através da partilha de testemunhos de atuais alunos, de ex-alunos e

de professores.

• Apresentação do curso e da sua interdisciplinaridade e das

múltiplas oportunidades para o futuro.



À CONVERSA COM…
Várias sessões no decorrer do ano letivo

• Sessões de diálogo com um orador-convidado acerca de um tema

relativo aos vários conteúdos das Relações Internacionais ou sobre

o seu percurso académico e/ou profissional

• A realização deste evento pressupõe uma certa regularidade

durante todo o ano letivo.

• 1º “À Conversa Com…” no dia 28 de outubro



CICLO DE WORKSHOPS
18 de novembro de 2020

• Realização de várias sessões de workshops associadas a temas específicos,

nomeadamente àquilo que é o mundo do trabalho e àquilo que podemos fazer para

melhorar as nossas (e adquirir novas) soft skills, através do testemunho de

pessoas características para cada uma das sessões:

1. “Desmistifica o Mundo do Trabalho”

2. “Como criar um CV e um LinkedIn”

3. “Faz um Pitch, Desenvolve a tua Imagem”

4. “Gere o teu Stress, Gere o teu Tempo”



SEMANA DAS CIÊNCIAS 
SOCIAIS DA AEISCSP

2 de dezembro de 2020

• No âmbito da Semana das Ciências Sociais promovida pela

AEISCSP e organizada pelos diversos Núcleos do ISCSP,

propomos a realização de uma palestra sobre a Política Externa

Portuguesa.



RI TALKS
Março de 2021

• Esta ideia surge na base daquilo que são as Ted Talks e, portanto, o objectivo é

adaptar o contexto em que as mesmas ocorrem às RI.

• Assim, como o objetivo de disseminação de ideias diversas e pluridisciplinares

inerente às Ted Talks e ao seu dinamismo, pretendemos que as RI Talks assentem

no mesmo, destacando, para isso, vários temas diferenciados da realidade

internacional.

• Vertente económica e empresarial, vertente política, organizações internacionais,

direitos humanos, entre outros, serão temas que queremos abordar.



EMBAIXADA
• Criação de um servidor na aplicação Discord com o objetivo de criar um maior convívio

entre a comunidade de RI do ISCSP.

• O servidor possuiria voice chats para estudo, gaming e no geral para convívio dentro de

outros temas pertinentes, onde estudantes de RI de todos os anos poderiam comunicar

uns com os outros de maneira a criar uma maior aproximação em tempos de pandemia.

Seriam também criadas text rooms onde se poderia discutir política nacional e

internacional, assuntos de RI, partilhar memes, entre outros assuntos.

• O NERI poderá ainda utilizar este servidor para realizar diversos eventos que seriam

facilitados através do uso deste.



SISTEMAS IT NERI/PACTA

• Website

• E-mails

• Base de dados



PACTA

• Relatório semanal;

• Artigos diversos às 3ªs e 5ªs;

• Forecast anual global;

• Review mensal do forecast;

• Podcast.
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