
 

PLANO DE ACTIVIDADES 2012-2013 

 

Departamento: GeoPlanUM – Associação de Estudantes de Geografia e 

Planeamento da Universidade do Minho 

I 

Objectivos gerais do Plano de Acção da GeoPlanUM: 

a) Defesa e salvaguarda dos interesses dos alunos da licenciatura de Geografia e 

Planeamento e dos mestrados e doutoramentos na área da Geografia, da 

Universidade do Minho; 

b) Promover e dignificar o curso de Geografia no Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade do Minho; 

c) Promover e divulgar a licenciatura de Geografia e Planeamento e os 

mestrados na área da Geografia junto de potenciais entidades empregadoras, 

desenvolvendo estratégias que permitam estabelecer uma ligação entre o 

conhecimento académico e a prática no mercado de trabalho; 

d) Promover e divulgar a licenciatura de Geografia e Planeamento junto dos 

alunos do ensino secundário de forma a dar a conhecer o plano de estudos que 

o constituem e assim poder captar alunos com interesse pela ciência geográfica; 

e) Promover e divulgar os mestrados e doutoramentos na área da Geografia 

junto de alunos de licenciatura externos de forma a dar a conhecer o curso e 

assim poder captar alunos com interesse; 

f) Promover o conhecimento do território e a partilha de experiências dos 

alunos da licenciatura de Geografia e Planeamento e dos mestrados e 

doutoramentos na área da Geografia, da Universidade do Minho, com outras 

realidades. 

Para consecução dos seus objectivos, a GeoPlanUM pode: 



a) Organizar reuniões, debates, conferências, visitas de estudo e outras 

actividades similares, visando temas ligados com a Geografia e o Planeamento; 

b) Organizar acções de informação, designadamente através do recurso a novas 

tecnologias de informação; 

c) Garantir que os alunos tenham acesso a uma base documental actualizada; 

d) Organizar encontros com instituições e associações nacionais, estrangeiras e 

internacionais, cuja actividade se desenvolva em áreas congéneres: 

e) Editar revistas, jornais ou outras publicações de interesse relevante. 

 

II 

Nome da Actividade “1”: Recepção dos novos alunos do curso de geografia e 

Planeamento da Universidade do Minho  

Objectivos específicos da actividade 1: 

 Integrar os novos alunos na realidade académica; 

  Acolhê-los como membros do nosso curso; 

  Divulgar o papel da nossa associação junto dos alunos, tentando cativar 

os novos alunos a envolverem-se nas actividades por nós desenvolvidas.  

Breve descrição da actividade: 

Participação no dia do acolhimento promovido pelo Instituto de Ciências Sociais 

(ICS) no qual o Departamento de Geografia da Universidade do Minho se insere.  

Esta actividade já se realizou em anos anteriores? Sim  

Calendarização  

Data de início de preparação de trabalhos para a realização da actividade: 

Setembro/2012 

Data de início de desenvolvimento efectivo das acções: 3/Setembro/2012 

Data de conclusão das acções: 17/Setembro/2012 

 

 



Nome da actividade “2”: Encontro com a EGEA (European Geography 

Association for students and young geographers) 

Objectivos específicos da Actividade 2:  

 O primordial objectivo em que assentou o desenvolvimento desta 

actividade foi a integração da nossa associação numa rede mais alargada 

de estudantes a nível europeu; 

 Estabelecimento de parcerias com outras universidades de Geografia 

europeias, ampliando a rede de contactos da associação, ampliando a 

área de influência das actividades realizadas; 

 Partilha de diferentes abordagens que, se bem exploradas, pode assumir-

se fundamental.  

Breve descrição da actividade: 

A Iberiada – international meeting, decorrida em Madrid entre os dias 30 de 

Novembro e 3 de Dezembro, permitiu à GeoPlanUM enquanto associação local 

de estudantes de Geografia , num âmbito mais alargado, formando a partir de 

então, uma entidade EGEA, estando habilitada a participar das actividades 

desenvolvidas pelas diferentes entidades que compõem esta associação, bem 

como vir a envolver-se no desenvolvimento das mesmas.  

Esta actividade já se realizou em anos anteriores? Não 

Calendarização 

Data de início de preparação dos trabalhos para a realização da actividade: 

Novembro/2012 

Data de início de desenvolvimento efectivo das acções: 5/Novembro/2012 

Data de conclusão das acções: 3/Dezembro/2012 

Data de conclusão dos trabalhos para a realização desta actividade: 

Dezembro/2012 

Orçamento 

Actividade  Despesas Receitas 

 
2 

Designação Valor Designação Valor 

Actividades 75€ A definir  
Transportes 245,94€   

 

______________________________________________ 



 

Nome da actividade “3”: Renovação do sítio URL da GeoPlanUM 

(www.geoplanum.pt)  

Objectivos específicos da Actividade 3:  

 Promoção de uma maior partilha das actividades desenvolvidas com os 

estudantes de Geografia da Universidade do Minho, bem como com 

pessoas que partilhem dos mesmos interesses; 

 Fomento da importância da Geografia no contexto socioeconómico, bem 

como dos seus profissionais; 

 Busca de uma maior proximidade entre os geógrafos e as potenciais 

entidades empregadoras; 

 Maior abrangência e divulgação das actividades desenvolvidas por esta 

associação.   

Breve descrição da actividade: 

Proceder à actualização do sítio URL anteriormente desenvolvido com 

conteúdos actualizados. 

Esta actividade já se realizou em anos anteriores? Sim 

Calendarização 

Data de início de preparação dos trabalhos para a realização da actividade: 

Dezembro/2012 

Data de início de desenvolvimento efectivo das acções: Janeiro/2012 

Data de conclusão das acções: indeterminada 

Data de conclusão dos trabalhos para a realização desta actividade: 

indeterminada 

Orçamento 

Actividade Despesas Receitas 
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Designação Valor Designação Valor 

A definir  A definir  

    

 

______________________________________________ 

 

http://www.geoplanum.pt/


Nome da actividade “4”: Laboratório de Sistemas de Informação Geográfica  

Objectivos específicos da Actividade 4:  

 Procura de aproveitamento maior das potencialidades dos alunos do 

departamento; 

 Procura de desenvolvimento de um maior espírito de entreajuda entre os 

alunos, colmatando algumas dificuldades que se têm verificado entre os 

alunos dos diferentes ciclos de ensino; 

 Pretende-se que estas formações sejam gratuitas e regulares; 

 Desenvolver-se-á durante todo o ano civil, extravasando a datação do 

mandato dos actuais órgãos sociais.  

Breve descrição da actividade: 

Pretende-se que os alunos dos 2º e 3º ciclo de ensino do departamento de 

Geografia da UM coordenem um workshop sobre uma ferramenta, ou um 

conjunto de ferramentas SIG em que manifestem domínio.  

Esta actividade já se realizou em anos anteriores? Não 

Calendarização 

Data de início de preparação dos trabalhos para a realização da actividade: 

Dezembro/2012 

Data de início de desenvolvimento efectivo das acções: 7/Janeiro/2012 

Data de conclusão das acções: Indeterminada 

Data de conclusão dos trabalhos para a realização desta actividade: 

Indeterminada 

Orçamento 

.Actividade Despesas Receitas 
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Designação Valor Designação Valor 

Divulgação A definir A definir A definir 

Material de escritório A definir A definir A definir 

  
 

   

 

_____________________________________ 

 

Nome da actividade “5”: III Mostra de Capacidade Científica 



Objectivos específicos da Actividade 5:  

 Promoção dos cursos junto a potenciais entidades empregadoras e 

outras instituições; 

 Dignificar a ciência geográfica e dar a conhecer a sua importância de 

forma a colmatar a carência de técnicos altamente qualificados e 

vocacionados nos trabalhos de planeamento local, regional e nacional; 

 Incentivo extra à investigação técnico-científica e à realização de 

trabalhos práticos para os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos nos domínios da 

Geografia já que terão a possibilidade de ver um dos seus trabalhos 

publicados. 

Breve descrição da actividade: 

Apresentação da investigação geográfica desenvolvida no Departamento de 

Geografia da Universidade do Minho, nomeadamente dos alunos que 

frequentam os seus três ciclos de ensino.  

Esta actividade já se realizou em anos anteriores? Sim 

Calendarização 

Data de início de preparação dos trabalhos para a realização da actividade: 

Dezembro/2012 

Data de início de desenvolvimento efectivo das acções: 7/Janeiro/2012 

Data de conclusão das acções: 13/Março/2013 

Data de conclusão dos trabalhos para a realização desta actividade: Março/2013 

Orçamento 

. Despesas Receitas 
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Designação Valor Designação Valor 

Divulgação    

Material de escritório    

 Coffe-break    

 

______________________________________________ 

 

Nome da actividade “6”: Caminhada Geográfica 

Objectivos específicos da Actividade 6:  



 Promover o conhecimento do território 

 Permitir aos estudantes o trabalho de campo que permita colocar em 

prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula 

Breve descrição da actividade: 

Visita à Serra de Montemuro.  

Esta actividade já se realizou em anos anteriores? Não 

Calendarização 

Data de início de preparação dos trabalhos para a realização da actividade: 

Dezembro/2012 

Data de início de desenvolvimento efectivo das acções: Janeiro/2013 

Data de conclusão das acções: Abril/2013 

Data de conclusão dos trabalhos para a realização desta actividade: Maio/2013 

Orçamento 

Actividade Despesas Receitas 

 
6 

Designação Valor Designação Valor 

Deslocação    

Participação de actividades    

     

 

_____________________________________ 

III 

Metodologias/Acções: 

- Constatação das carências e necessidades dos estudantes de Geografia 

- Proposta de acções que permitam suprir as carências e responder às 

necessidades dos estudantes de Geografia 

- Parecer dos docentes e responsáveis do Departamento de Geografia da 

Universidade do Minho e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 

Minho 

- Determinar os recursos disponíveis e os necessários à realização das 

actividades 

- Iniciação dos trabalhos de organização que não necessitem de financiamento 



- Apuramento das despesas e receitas inerentes à realização das actividades 

- Angariação de fundos para a realização das actividades 

- Concretização das acções pendentes do financiamento 

- Divulgação da actividade a realizar junto dos estudantes de Geografia ou de 

todo o meio académico e profissional em áreas congéneres 

Meios Técnicos/Material necessário: 

- impressão tipográfica de revista e materiais a distribuir nas conferências 

- lonas e material divulgação 

- aluguer de anfiteatros 

- transporte 

- refeições e alojamento para os convidados das conferências 

Explicação da estratégia de actuação e defesa dos meios a utilizar 

A GeoPlanUM como associação de índole científica, pedagógica e cultural visa 

prioritariamente promover o conhecimento geográfico por parte dos seus 

estudantes e promover e dignificar os cursos de Geografia. Sendo a ciência 

geográfica uma área que estuda os fenómenos físicos e humanos na sua 

distribuição espacial é fulcral o desenvolvimento de acções que permitam aos 

estudantes o contacto teórico e prático da realidade geográfica.  

A realização de debates e conferências tanto na vertente física como humana é 

essencial na preparação teórica dos estudantes. A colocação em prática desse 

conhecimento adquirido em sala de aula é também uma parte importante do 

processo. As saídas de campo permitem que os estudantes entrem em contacto 

com a realidade geográfica e se preparem para a prática profissional. 

Os licenciados e mestres de Geografia estão habilitados a exercer um vasto 

número de funções podendo integrar os Quadros Técnicos Superiores em 

departamentos dos Ministérios, Municípios, Comissões de Coordenação 

Regional, Gabinetes de Apoio Técnico, Consultores de Gabinetes privados de 

estudo de projectos (Sistemas de Informação Geográfica, Estudos e Impacte 

Ambiental, Gestão e Ordenamento do Território) ou Técnicos Superiores em 

equipas pluridisciplinares, na elaboração de instrumentos de Gestão Territorial 



Nacional (PNPOT, PSIT, PEOTs), Regional (PROTs) ou Municipal (PIOTs e PMOTs) 

quer sejam de cariz regulamentar ou estratégico. 

Como forma de divulgar os conhecimentos adquiridos e a capacidade de 

trabalho dos estudantes de Geografia, a GeoPlanUM pretende dar continuidade 

à publicação de uma revista de carácter técnico-científico anual de distribuição 

gratuita às potenciais entidades empregadoras onde são apresentados, sob a 

forma de artigo, alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e ex-

estudantes de Geografia, da Universidade do Minho.  

Prevê-se a realização de contratos/protocolos de parceria? Sim/Não 

Avaliação 

As actividades planeadas serão avaliadas: 

 Pelo número de estudantes participantes em conferências e debates - 

registo de presenças; 

 Pelo conhecimento adquirido nas saídas de campo; 

 Pela divulgação conseguida através da publicação em meios de 

comunicação social; 

 Pelo retorno recebido pelas potenciais entidades empregadoras. 

 

Guimarães, 31 de outubro de 2012, 

 

         A Presidente        O Tesoureiro 

_______________________        _________________________ 

Ana Catarina Alves      Rúben Félix  

 

Retificado em Assembleia Geral realizada no dia 20 de fevereiro de 2013.  

 

O presidente da Mesa da Assembleia Geral,  

_______________________________________ 
(Manuel Cristóvão Ferreira Barbosa)  


