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Welcome Party
Com vista à integração dos novos estudantes, a Welcome Party é o evento que, desde cedo, permite aos
alunos de primeiro ano uma conexão com o espírito universitário e do curso. É, para muitos, uma festa
muito valiosa como primeiro passo na criação de amizades.

“Sem dúvida alguma, a "Welcome Party" foi uma das
experiências que mais me motivou para este novo ano letivo e
para o início da minha carreira académica. A promoção do
bem-estar e da relação de proximidade, com toda a
comunidade de Gestão, permitiu-nos uma melhor integração
no curso e um acesso mais rápido a materiais de estudo dos
anos anteriores.”

João Tavares, 1ºano

Tie Your Knot
A preocupação da AGE-i-FEUP em enriquecer os estudantes passa por aproximá-los do mundo
empresarial. Neste sentido, o Tie Your Knot vem oferecer a toda a comunidade FEUP a oportunidade de
contactar com empresas e compreender o funcionamento do mercado de trabalho na área da engenharia.
Através de palestras, workshops, visitas e uma mesa-redonda única e exclusiva, os participantes têm a
oportunidade de explorar áreas como a Consultoria, Logística, Retalho, Tecnologia e Mercado Financeiro.
A edição deste ano contou com a presença de grandes nomes como a SONAE e a Deloitte.

“O TYK vem com a proposta de aproximar os
estudantes da realidade do mercado de trabalho,
fazendo-os conhecer um pouco mais sobre as
áreas de atuação que podem vir a exercer no
futuro. Enquanto uma das organizadoras do
evento, o nosso principal objetivo foi diversificar
ao máximo cada uma das palestras, de forma a
que os estudantes pudessem ter acesso a vários
pontos de vista e decidirem qual é a sua área de
maior interesse. É muito gratificante ser a ponte
entre os estudantes e o mundo empresarial e
saber que podemos contribuir, de certa forma,
para o futuro de tanta gente!”

Beatriz Ribeiro, 2ºano
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EGI Buddies
- Entrei na Faculdade!! Mas e agora…?

- Don't worry tens o teu buddy! 

Sim, é verdade. Com o início de um novo ano académico, a AGE-i-FEUP voltou a aliar-se ao Programa de
Mentoria da UP, para garantir uma melhor integração dos novos feupinhos de EGI. Para tal, foi
inicialmente atribuído a cada novo aluno um mentor do mesmo curso, que o acompanhará neste primeiro
ano e, na maior parte dos casos, durante o resto do curso.

De facto, todos os que abraçam este projeto têm a possibilidade de usufruir de um pack bastante
completo: partilha de apontamentos, esclarecimentos sobre a vida académica, sobre a cidade, sobre as
melhores festas e, certamente, uma amizade bacana e uns finos à pala. Tudo isto e ainda a oportunidade
de participar nos típicos convívios de buddies e, este ano, no projeto que promete ser um sucesso, a
Caderneta de Buddies.

“Tal como outros eventos recreativos entre buddies, a caderneta tem o objetivo de promover a interação entre
mentores e mentorados. No entanto, este difere dos restantes por ser o único que permite o registo dos
momentos que passaram em conjunto. Para tal, foi criada uma página de Instagram para incentivar os mentores
e mentorados a cumprir os desafios propostos e a participar noutras atividades da associação em conjunto.”

Francisca Santos, 2ºano

- Meu buddy?
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Secção de Momentos Internos
Porque uma boa equipa é uma equipa motivada, a AGE-i-FEUP preocupa-se com a satisfação dos seus
constituintes e a boa relação entre eles. Para isso, realizam-se diversas atividades com o intuito de
garantir um bom ambiente dentro da associação.

Welcome Day
Após as diferentes fases de recrutamento, os novos membros da AGE-i-FEUP, tiveram a oportunidade de
conhecer melhor a associação e os diferentes membros que a constituem, num dia marcado pelo
regresso dos eventos presenciais e, sobretudo, pelo entusiasmo de pertencer a esta equipa. 

Este evento, preparado em especial para fazer sentir “em casa” os novos membros, contou com
momentos de apresentação do funcionamento interno da associação, assim como com atividades mais
descontraídas de team-building. 

“O Welcome Day foi essencial para a minha integração na
AGE-i-FEUP, já que marcou o primeiro passo que dei na
associação. Sem dúvida que conhecê-la melhor, assim como a
todos os seus membros, me permitiu ganhar mais orgulho e
paixão por a esta pertencer.”

Carolina Conde, 2ºano

Jantar de Natal
É uma tradição, na AGE-i-FEUP, ser realizado um jantar de Natal com os seus membros. Este evento é
uma oportunidade de tirar proveito da época e espírito natalício para promover o contacto e a boa relação
entre os constituintes da associação. Através da troca de prendas, atividades e música, os participantes
têm então um ambiente propício para se divertirem e criarem laços.

“O jantar de Natal foi uma oportunidade para criar
laços com os meus colegas da AGE-i-FEUP e
conhecer antigos membros num ambiente
descontraído. A noite ficou marcada pelo
companheirismo, boa música e muitas
gargalhadas.”

Gonçalo Sousa, 1ºano
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O AGE é a vertente solidária da AGE-I-FEUP. É através dela que 
se concretiza o espírito humanitário e altruísta dos estudantes de EGI.

Save The Beach

Preocupados com a saúde das praias do Porto, o AGE
organizou a atividade "Save the beach". Durante uma tarde,
várias praias foram percorridas e acabaram mais limpas
do que antes!

Refood days
Em parceria com a Refood, o AGE disponibilizou-se para
diminuir o desperdício alimentar e ajudar quem mais
precisa.

Mês solidário
Em dezembro acontece o mês solidário. Um mês que, repleto de espírito natalício, é acompanhado por
diversas atividades de solidariedade. 

“A época natalícia sempre foi mágica para mim e sempre
tentei dar um pouco mais de mim nesse mês, de modo a
ajudar quem mais necessita. Quando recebi a chamada a
dizer que fui aceite para organizar este projeto, junto com
outra rapariga do 2º ano fiquei extremamente
entusiasmada.
Este projeto consiste numa série de iniciativas, pensadas
e organizadas por mim, pela outra PL e pelas
coordenadoras do AGE, que têm o objetivo de ajudar, em
vários aspetos, quem mais necessita, numa altura do ano
em que as temperaturas são muito baixas e que o
convívio é importante.
Eu adorei ter feito parte deste evento e apoio a 100%
estas iniciativas solidárias. Todos devemos tentar ser
mais solidários e bondosos para tentar dar aos mais
necessitados um pouco do que nós damos como
garantido no dia a dia.”

Catarina Dias, 1ºano 4



 A ESTIEM LG Porto voltou a organizar a primeira fase de qualificação da maior competição europeia de
casos de estudo, na área de Engenharia e Gestão Industrial. As oito equipas que participaram nesta fase,
a Local Qualification, que ocorreu no passado mês de dezembro, foram desafiadas a chegar à solução do
caso de estudo, fornecido, nesta edição, pela RM Consulting. Após a análise das soluções, por um painel
de jurados, foi apurada a equipa que apresentou a melhor solução e que irá representar o Local Group
Porto, na semifinal.

O Council Meeting é o maior evento da ESTIEM e um sonho para qualquer ESTIEMer!

Após 2 anos em formato online, o evento que visa discutir o futuro da ESTIEM, regressou em modo
presencial, no passado mês de novembro, em Sevilha.

 Os ESTIEMers, representantes dos 76 local groups de toda a Europa, tiveram a oportunidade de participar
numa Assembleia Geral, que os colocou a par do que se passa na ESTIEM, bem como fazer parte de
grupos de trabalho, com o objetivo de discutir e preparar o futuro da mesma. Para além destes
momentos, que por si são inesquecíveis, houve a possibilidade de conhecer melhor a cidade, as culturas
dos outros ESTIEMers, bem como criar novas amizades e rever as antigas.

“Nesta edição da TIMES Local Qualification, as equipas foram, mais
uma vez, colocadas à prova para chegarem à melhor solução do caso
de estudo, com o objetivo de passarem à próxima fase da competição.
Organizar o evento foi muito desafiante, mas como tinha ao meu lado
uma equipa bastante ambiciosa e competente, o evento decorreu com
o rigor e qualidade que lhe é intrínseco. No final, todas as equipas
sairam do evento mais enriquecidas, com sensação de dever cumprido
e com ambição de no próximo caso de estudo, que participem,
elevarem as suas soluções a outro nível.”

CM Seville

“O Council Meeting é sem dúvida um daqueles exemplos em que uma
imagem vale mais que mil palavras... ver quase 200 estudantes
europeus reunidos numa cidade a discutir ativamente o futuro da
ESTIEM, enquanto network que representa os estudantes de EGI, é
algo inexplicável. Com apenas um curso em comum e tantas
diferenças culturais que os distinguem, o produto final é sem dúvida
muito melhor que o expectável. A nível pessoal, posso dizer que esta
foi das melhores experiências que tive enquanto estudante
universitária. Diverti-me a toda a hora, conheci imensos amigos
europeus, descobri mais sobre a network e, sem dúvida, mais sobre
mim própria. A todos os que têm esta vontade de conhecer mais, a
ESTIEM é sem dúvida o local para isso!”

Margarida Neves, 3ºano

TIMES

Diogo Sampaio, 3ºano
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MOS EVENTOS

Be a Data Science Analyst for 4 days

AGE-i-TANK

Torneio de Futsal André Silva
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