
Plano de Atividades NMATH-IST 22-23

4 de julho de 2022

A lista Φ apresenta a sua candidatura à Direção do Núcleo de Estudantes de Matemática do Ins-
tituto Superior Técnico. No seguinte documento, apresenta a proposta de plano de atividades para o
próximo ano letivo. Conforme ditado pelo regulamento do NMATH-IST, a lista é composta por can-
didatos aos lugares de Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e quatro Vogais, os quais pretendemos
que sejam responsáveis por cada uma das áreas de atividade do Núcleo: Recreativa, Educação, Design
e Comunicação. Os elementos da lista Φ são os seguintes:

Presidente: Mafalda Pires

Vice-presidente: Isabel Nogueira

Tesoureiro: Martim Rêgo

Vogal: Laura Amorim

Vogal: Maria Madrugo

Vogal: Sofia Afonso

Vogal: Francisco Malaca

Plano de Atividades

Educação

1. Edição 2022/2023 da Revista Ponto Fixo

2. Feira do Livro, possibilitando aos alunos o acesso a materiais de estudo e rotatividade dos mesmos

3. Continuação da reestruturação do repositório, para facilitar o acesso e upload dos documentos

4. Projeto Explicações, sendo o NMATH o intermediário entre explicando e explicador

5. Conversas&Futuros, promovendo o contacto entre alunos e alumni de LMAC, MMAC e MECD

6. Organização de Workshops de interesse à comunidade académica
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7. Estudar a realização de atividades de divulgação de matemática e da LMAC em escolas básicas
e secundárias

8. Dinamizar sessões de apresentação das áreas de MMAC e do MECD

Design

1. Design da revista Ponto Fixo

2. Design das camisolas de curso

3. Realizar, para membros do departamento, workshops em ferramentas de design

4. Apoiar as restantes áreas do NMATH na criação de material de divulgação de eventos

5. Documentar fotograficamente as atividades do NMATH

6. Dinamizar as redes sociais do NMATH em colaboração com a Comunicação

7. Reestruturar e dinamizar o website do NMATH

Comunicação

1. Colaborar com o programa IST-Summer Internships, possibilitando aos alunos experiências com
o mercado de trabalho, nomeadamente através de estágios de verão

2. Organizar Open Days e sessões de Speed Dating com empresas de interesse à comunidade do
curso

3. Estudar e preparar um Podcast sobre temas relacionados com LMAC, MMAC e MECD

4. Colaborar com os diversos Núcleos de Estudantes do IST

5. Divulgar e apoiar iniciativas de interesse à comunidade do IST

6. Manter relações com o Departamento de Matemática, participando nas atividades propostas

7. Obter parcerias para o NMATH e para eventos por ele organizados

Recreativa

1. Dar continuidade às NMATH Game Nights

2. Organizar atividades lúdico-desportivas a serem realizadas em curso/instituição

3. Realizar ações de solidariedade social

4. Preparar a Gala Lebesgue

5. Organizar churrasco(s)

6. Realizar Sessões de cinema

7. Jantar de Reis, em colaboração com o Departamento de Matemática

8. Organizar as celebrações do 10º Aniversário do NMATH
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Outras atividades

1. Organizar as Jornadas da Matemática 2023

2. Manter o contacto e a cooperação com os restantes Núcleos de Estudantes de Matemática do
páıs

3. Apoiar a formação de equipas de alunos do curso para atividades extra-curriculares

4. Estudar posśıveis colaborações com outros Núcleos, Secções Autónomas e Clubes do IST

5. Organizar a barraca do Arraial 2022/2023

6. Convocar uma Assembleia Geral com o intuito de fazer uma revisão dos estatutos para atualização
dos mesmos

7. Dinamizar iniciativas de esclarecimento de programas de mobilidade académica de estudantes
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