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Coordenação do Núcleo     

Coordenadora 

 

Mariana Brás Pinto 

Nº Mec:  59727 

Mail: mariana.bp@ua.pt 

  

Responsável Financeiro 

 

Carole Inglês   

Nº Mec: 88453 

Mail: caroleafonsoingles@gmail.com 

  

Vogal 

 

Mariana Carreira 

Nº Mec: 76597 

Mail: marianacarreira@ua.pt 
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Vogal 

 

Carina Pedrosa 

Nº Mec: 88253 

Mail: santoscarina19@ua.pt 

  

Vogal 

 

Pedro Gomes 

Nº Mec: 77110 

Mail: pm.gomes@ua.pt 

  

Vogal 

 

Miguel Fernandes 

Nº Mec: 90492 

Mail: fernandes04@ua.pt 

  

 

mailto:santoscarina19@ua.pt
mailto:pm.gomes@ua.pt
mailto:fernandes04@ua.pt


 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2018 

NFut-AAUAv  6 

Vogal 

 

Paulo Namora 

Nº Mec: 90565 

Mail: joninamora@ua.pt 

  

Vogal 

 

Ana Laura Dengucho 

Nº Mec: 88535 

Mail: ana.laura28 @ua.pt 

  

 

 

 

 

 

mailto:joninamora@ua.pt
mailto:goncalo.oliveira@ua.pt


 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2018 

NFut-AAUAv  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2018 

NFut-AAUAv  8 

Nota Introdutória 

No início de 2017, a Associação Académica da Universidade de Aveiro deu 

um importante passo no desporto ao permitir a criação do primeiro núcleo 

desportivo que abrange 5 desportos coletivos, nomeadamente o futebol de 7 e 

11, o futsal, o futebol de praia e o futvolei. Esta iniciativa nasceu da necessidade 

em representar, divulgar e apoiar estas modalidades que se regem por regras 

básicas similares. Após um semestre em atividade, o núcleo conseguir alguma 

base financeira que irá ajudar na organização de atividades e torneios. Este 

próximo ano, a barra está mais elevada e os níveis de exigência a que nos 

propomos são para ser cumpridos.  

Assim, pretende-se que este novo e reformulado Núcleo de Futebol – 

AAUAv seja capaz de cativar e sensibilizar os estudantes desta academia para uma 

maior participação na prática destes desportos.  

Objetivos Estratégicos 

No próximo ano letivo, o NFut-AAUAv visa: 

• Fomentar o interesse pela prática desportiva do futebol, futsal, 

futvolei e futebol de praia; 

• Proporcionar uma formação adequada aos árbitros e treinadores de 

futsal na Taça UA; 

• Apoiar os atletas da Universidade nas diversas competições; 
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• Apoiar a Secção Desportiva da Associação Académica da 

Universidade de Aveiro (AAUAv). 

A coordenação espera cumprir com sucesso os objetivos estratégicos 

acima referidos, cultivando desta forma uma aproximação à comunidade 

estudantil e zelando pela integridade e união dos vários desportos. 
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Atividades da Coordenação do Núcleo 

1. Secção Informativa  

• Redes Sociais 

O NFut-AAUAv pretende continuar a usar a sua página oficial no Facebook 

e recorrer a este para divulgar atividades, eventos e informações relativas ao 

núcleo e aos desportos que este representa.  

• Outros meios 

Elaboração de cartazes, flyers e outros meios físicos de divulgação no 

Campus.  As nossas principais atividades serão, ainda, divulgadas através do envio 

de e-mails a todos os alunos, recorrendo à colaboração das secretarias dos 

diversos departamentos. 

No que diz respeito às despesas da secção informativa, tentaremos ao 

máximo recorrer às redes sociais e outros meios que não acarretem qualquer 

despesa. 

2. Secção do Desporto 

• Apoio à Secção Desportiva da AAUAv 

Manter uma boa relação e constante troca de informações com a Secção 

Desportiva da AAUAv será sempre o ponto mais importante. Sendo um núcleo 

desportivo, o NFut-AAUAv irá sempre apoiar todas as atividades desta Secção e 
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fornecer qualquer ajuda ou assistência. Desde auxiliar na Taça UA, onde 

pretendemos ajudar na formação de árbitros e na organização. No apoio às 

equipas universitárias, podendo estar presente nas deslocações e questões 

burocráticas. Também na organização da próxima época desportiva, com o 

planeamento de jogos com outras equipas, universitárias ou federadas, para 

melhor preparação destas para as fases finais dos Campeonatos Nacionais 

Universitários (CNU) em Aveiro. E apoio noutras atividades que a AAUAv realize 

durante o seu mandato. 

• Realização de inquéritos às equipas da Universidade 

A participação da Universidade de Aveiro nas competições nacionais da 

Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) é vista como o ponto 

mais alto do desporto universitário. Por isso, as equipas que representam a 

universidade merecem as melhores condições de treino, alojamento e 

equipamentos para que possam apenas preocupar-se em fazer o seu melhor. A 

realização de inquéritos pretende fazer uma avaliação do que pode melhorar e o 

que poderá estar a faltar. Após estes inquéritos aos atletas e treinadores, o NFut-

AAUAv pretende marcar uma reunião com a Secção Desportiva da AAUAv para 

que juntos possamos arranjar maneira de encontrar soluções. 

• Atividade desportiva solidária 

O NFut-AAUAv pretende realizar um dia solidário com a realização de um 

evento desportivo cujo intuito será uma recolha de Géneros, tendo por objetivo 
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ajudar algumas instituições de solidariedade. A nossa ideia passa por proporcionar 

lazer e diversão aos estudantes da Universidade de Aveiro (UA) e ainda recolher 

fundos (alimentares ou monetários) para doar a uma instituição de caridade. 

Nesse sentido pretendemos realizar um torneio de futsal e/ou futebol. Este será 

destinada a todos os estudantes da UA. Contando com possíveis patrocínios ou 

colaborações de empresas participantes que possam ajudar com os custos do 

evento. O local da realização do evento não está definido, no entanto, pensamos 

que este poderia ser realizado no Pavilhão Aristides Hall ou no campo adjacente.  

• Atividade na Praia 

Dado que no núcleo abrange desportos praticados na praia, futvolei e 

futebol de praia, o NFut-AAUAv pretende realizar um dia dedicado a estes 

desportos. Esta atividade seria uma tarde passada numa praia de Aveiro, onde se 

realizariam 2 torneios separados com lanche e transporte de ida e volta incluídos.  

• Torneios de Futsal 

O NFut-AAUAv pretende estar presentes e ajudar na organização dos 

torneios de futsal dos núcleos de curso e associativos. Fomentamos uma boa 

relação e partilha de experiências com estes núcleos. 
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• Curso de Árbitros e de Treinadores 

O NFut-AAUAv pretende apostar em Cursos devidamente certificados para 

árbitros e treinadores, com vista a prover os estudantes da UA formação 

reconhecida para a prática. 

3. Secção Cultural e Pedagógica  

• Semana de Acolhimento aos novos alunos 

O NFut-AAUAv pretende marcar presença na Semana de Acolhimento aos 

Novos Alunos, em Setembro de 2018. Ajudar a AAUAv e ter um lugar ao lado dos 

outros núcleos para que possamos mostrar as variadas opções desportivas 

praticadas na Universidade e tirar quaisquer dúvidas. 
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Orçamento 

Orçamento setorial das atividades do Núcleo 

Tabela 1 - Tabela relativa às atividades da secção Informativa e orçamento das mesmas. 

  

Orçamento da Secção Informativa 

Designação da 

atividade 

Data de 

realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Redes Sociais 
Ao longo do 

ano 
- - - - 

Cartazes 
Ao longo do 

ano 
5€ - - - 

 Total 5€ 0€ 

 Balanço Final - 5€ 
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Tabela 2 - Tabela relativa às atividades da secção do Desporto e orçamento das mesmas. 

 

Tabela 3 - Tabela relativa às atividades da secção Cultural e Pedagógica e orçamento das mesmas. 

  

Orçamento Secção do Desporto 

Designação da 

atividade 

Data de 

realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Inquéritos Março - - - - 

Atividade 

Solidária 
A definir 

Aluguer de 

espaço 
100€ Patrocínios 100 € 

Dia na Praia Setembro 

Transporte 75€ 

Inscrições 180€ 

Aluguer de 

espaço 
70€ 

Alimentação 10€ 

Prémios 10€ 

Torneios  A definir - - - - 

Curso de 

Árbitros 
A definir Curso 500€ Inscrições 500€ 

 
Total 765 € 780 € 

Balanço Final 15 € 

Orçamento Secção Cultural e Pedagógica  

Designação da 

atividade 

Data de 

realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Semana de 

Acolhimento 
Setembro Flyers 10€ - - 

  Total - 10€ - 

  Balanço Final - 10 € 
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Orçamento Global das atividades do Núcleo 

Tabela 4 - Tabela do orçamento global das atividades do Núcleo. 

Orçamento Global 

  
Valor das 

Despesas 

Valor das 

Receitas 

Secção 

Informativa 5€ - 

Desporto 765€ 780€ 

Cultural e 

Pedagógica 
10€ - 

  Total 780 € 780 € 

  Balanço Final 0 € 

 

 

 

 

 

 


