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Introdução 
 

 O presente relatório de atividades diz respeito às atividades realizadas 

pelo Gabinete de Alunos de Engenharia Biomédica da Universidade do Minho 

(GAEB) no decorrer do mandato referente ao ano letivo de 2014/2015. 

Desde o dia da tomada de posse (25 de fevereiro de 2014) até ao fim do 

mandato da presente direção, o GAEB realizou as seguintes atividades: 

1. I Tertúlias de MIEBiom; 

2. Apoio às equipas que representam o curso Engenharia Biomédica 

no Troféu do Reitor; 

3. Convívio de Verão 

4. Recolha de Quotas de Sócio 

5. Formação em CAD 

6. X Jornadas da Engenharia Biomédica 

7. Outros 

 

A par do relatório de contas (receitas, despesas e balanços finais) fica aqui 

neste documento, também, a avaliação das atividades realizadas pelo GAEB 

relativas a workshops, formações, tertúlias e Jornadas. Estas avaliações têm como 

objetivo transmitir o feedback das atividades realizadas durante este período 

para a próxima direção. Desta forma, esta poderá decidir manter algumas 

atividades, modificá-las, retirá-las ou até melhorá-las, sempre com uma única 

missão: oferecer o que o GAEB tem de melhor, e com qualidade, aos alunos do 

curso.
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1. I Tertúlias de MIEBiom 
A tertúlia baseou-se em reuniões de 2h durante 4 semanas, sendo que cada 

ramo (Eletrónica Médica, Engenharia Clínica, Informática Médica e Biomateriais 

Reabilitação e Biomecânica) disponibilizou de um dia, isto é, 2h para a sua 

apresentação com dois alunos (ou mais) de cada mestrado (4º e 5º ano). 

Esta atividade teve como objetivos o esclarecimento de dúvidas relativas às 

unidades curriculares de cada ramo, informar os demais sobre a 

empregabilidade após o término do curso, projetos realizados pelos mestrandos, 

entre outros. Acima de tudo foi uma atividade na qual os alunos de todos os anos 

do curso puderam conviver e partilhar ideias. 

Relativamente ao período da sua realização este decorreu no segundo 

semestre do ano letivo 2013/2014, em Março e Abril. O programa foi o seguinte: 

 Eletrónica Médica - 26 de março das 18h-20h; 

 Engenharia Clínica – 2 de Abril das 18h-20h; 

 Informática Médica – 9 de Abril das 14h-16h; 

 Biomateriais, Reabilitação e Biomecânica – 23 de Abril das 18h-20h. 

 
Todas as tertúlias foram realizadas na sala 318 do Complexo Pedagógico I da 

Universidade do Minho, campus de Gualtar. 

Despesas 

 As despesas associadas a esta atividade estariam relacionadas com a 

contratação dos oradores. No entanto, os alunos convidados a participarem 

mostraram-se disponíveis a colaborar com a iniciativa de forma voluntária, aos 

quais o GAEB gostaria de mostrar o seu agradecimento. 
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Receitas 

 As receitas associadas a esta atividade estariam relacionadas com a 

inscrição dos participantes; no entanto, o GAEB decidiu substituir o bilhete de 

entrada de forma monetária por comida/roupa/brinquedos a doar à Cruz 

Vermelha. No total foram recolhidos os seguintes bens: 

 2 pacotes de leite de 1L; 

 54 pacotes de massa; 

 31kg de arroz; 

 21 pacotes de bolachas; 

 49 enlatados; 

 34 peças de roupa; 

 3 brinquedos; 

 2 malas para menina. 

O GAEB expressa aqui o seu agradecimento a todos os alunos que 

participaram nesta recolha.  

 

Avaliação 
 Por forma a avaliar a satisfação dos alunos com a atividade realizada, para 

que futuramente se repita de forma mais eficiente, foi colocado um inquérito 

online para os alunos, tendo-se obtido os seguintes resultados: 
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 Resumo do inquérito realizado: 
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Participaram 74 alunos, sendo que 33 eram alunos do 3º ano do curso. 

Não obstante, apenas 28 alunos responderam ao inquérito. Eletrónica médica foi 

o ramo com maior adesão (43 alunos), seguido de Engenharia Clínica (32 

alunos), Informática Médica (30 alunos) e Biomateriais, Reabilitação e 

Biomecânica (25 alunos). 

 Desses 28 alunos, a maior participação foi a Eletrónica Médica com 17 

alunos como mostrado anteriormente. Dos participantes que compareceram a 

mais que uma palestra do ramo, BRB foi o ramo que mais preferiram, seguido de 

Eletrónica Médica. O ramo de Engenharia Clínica foi o que menos gostaram.  

 Apenas 1 aluno é de opinião de que as Tertúlias não ajudaram a 

esclarecer o conteúdo de cada ramo, sendo que 3 pessoas não consideram que as 

Tertúlias tenham ajudado na escolha do ramo. No entanto, uma delas já havia 

feito a escolha. 
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2. Inquérito realizado junto dos alunos do 1º ano do 
curso 

Breve descrição da atividade 
  

 De forma a conhecer as necessidades, as dificuldades e as dúvidas dos 

alunos do 1º ano de Engenharia Biomédica, o GAEB realizou um questionário 

com o intuito de encontrar soluções para estas questões, assim como recolher 

informações sobre as motivações dos alunos aquando da escolha do curso.

 Note-se que os inquéritos foram realizados de forma anónima, para 

garantir a confidencialidade dos dados dos inquiridos.    

 Posteriormente, procedeu-se à análise dos dados, tendo sido estes 

organizados sob a forma de gráficos.  

Despesas 

 As despesas associadas a esta atividade remetiam-se às fotocópias de 60 

inquéritos para os alunos do 1º ano. Contudo, o GAEB contou com o apoio do 

centro de cópias 17A, ao qual gostaria de mostrar o seu agradecimento. 

Receitas 

 Não houve receitas associadas à elaboração desta atividade. 
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3. Apoio do GAEB às equipas que representam o curso 
no Troféu do Reitor 

Breve descrição da atividade 

 Uma das principais funções do Gabinete de Alunos de Engenharia 

Biomédica é a representação dos alunos do curso, assim como apoiar à 

divulgação do mesmo, nomeadamente nos sucessos alheios ao mundo 

académico.  

 O Troféu do Reitor, que se realiza ao longo do mês de maio de 2014, é um 

torneio “inter-cursos” organizado pelos Serviços de Ação Social da Universidade 

do Minho. De facto, o curso de Engenharia Biomédica tem mostrado, nos últimos 

anos, resultados bastante promissores em mais do que uma modalidade, tendo 

conquistado 4 medalhas nos últimos 2 anos. Sendo assim, o GAEB decidiu 

contribuir com metade do valor da inscrição das equipas nas modalidades 

coletivas caso a equipa possuísse mais de metade dos elementos sócios. 

Despesas 
 

Descrição Valor (€) 
Basquetebol Misto 25 

Total 25 

 

Receitas 

Não houve qualquer receita a registar resultante desta atividade. 

Balanço Geral 
 

Despesas 25€ 

Receitas 0 € 

Balanço -25 € 
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4. Workshop de LaTeX 
 

Breve descrição da atividade 

 O GAEB organizou no dia 28 de Maio de 2014 um Workshop, orientado 

pelo formador Hugo Gomes, aluno do 5º ano do mestrado de Informática médica 

do curso de Engenharia Biomédica. Ao longo do evento foram dados diversos 

passos básicos e principais para a elaboração de documentos com código em 

LaTeX, com posterior aplicação dos mesmos em tarefas pedidas pelo formador. 

Durante esta formação os alunos inscritos tiveram que usar, cada um, o seu 

computador. O workshop teve a duração de quatro horas, e foi realizado na sala 

108 do Complexo Pedagógico II da Universidade do Minho, campus de Gualtar. 

Despesas 

 As despesas associadas a esta atividade estariam relacionadas com a 

contratação do formador, impressão dos certificados a entregar aos 

participantes assim como os inquéritos de avaliação do workshop. Contudo, o 

centro de cópias 17A apoiou, novamente, o GAEB oferecendo a impressão dos 

certificados a atribuir aos participantes assim como os inquéritos. Desde já fica 

aqui o nosso agradecimento. 

 Para o pagamento ao aluno/formador foi tida em consideração o 

pagamento de 5 euros/hora, perfazendo no total 20€.  

 

Descrição Valor (€) 

Pagamento ao formador 20 

 

 

Receitas 

 As receitas associadas a esta atividade estão relacionadas com a inscrição 

dos participantes, já que a atividade tinha um custo de 2 euros para os sócios do 

GAEB e 4 euros para os não sócios. Como tal, verificou-se que a receita total foi 

30 euros. 
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Descrição Preço/pessoa (€) Nº de pessoas Total (€) 

Sócios 2 9 18 

Não sócios 4 3 12 

   30 

 

Balanço Global 
 

Despesas 20 € 

Receitas 30 € 

Balanço 10 € 

 
 

Avaliação do workshop  
 A avaliação da satisfação para este workshop foi realizada por escrito.  

 Os resultados foram os seguintes: 

 Participação de 12 pessoas: 11 do 3º ano, 1 do 1º ano do curso. 

 De todos os participantes nenhum tinha participado em nenhum 

workshop de produção de textos científicos. 

 Relativamente à atividade foram tidas em conta 3 questões, para uma 

avaliação de NR=não responde, NS=Não Satisfaz, S=Satisfaz, 

SB=Satisfaz bastante; 
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 Relativamente ao formador, com a mesma a avaliação, foram obtidos 
os resultados: 
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Tendo em conta os resultados obtidos, a atividade realizada foi produtiva 

estando de acordo com as expetativas dos alunos.  

 Como última questão todos os participantes concordaram ser vantajoso a 

continuação do workshop nos anos futuros. Não obstante foram tidas em conta 

duas sugestões dada por dois alunos: a matéria relativa às referências 

bibliográficas devia ser melhor aprofundada e explicada, e dividir a carga horário 

do workshop em dois dias por forma a não sobrecarregar com matéria e dar 

tempo para todas as explicações e participações. 
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5. Convívio de Verão 
 

Breve descrição da atividade 

 O GAEB realizou, no dia 3 de Setembro de 2014, em Arcos de Valdevez, 

um convívio direcionado a alunos do próprio curso, mas aberto a todos os jovens 

que pretenderam participar. O GAEB encarregou-se do transporte de ida e volta, 

assim como a organização das atividades a realizar no decorrer da atividade. O 

material necessário para as atividades desportivas, como as bolas de voleibol de 

praia, foram disponibilizadas pelos Serviços de Ação Social da Universidade do 

Minho e não representaram qualquer despesa para o GAEB. 

Despesas 

 As despesas relacionaram-se com o aluguer do transporte. 

 

Descrição Valor (€) 

Aluguer do autocarro 200 

 

Receitas 

 O preço de participação foi de 10 euros por cada participante. 

 

Preço por 

participante (€) 

Nº de 

participantes 
Total (€) 

10 18 180 

 

Balanço Global 
 
 

Despesas 200€ 

Receitas 180 € 

Balanço -20 € 
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5. Workshop Solidworks 
 

Breve descrição da atividade 

 Realizou-se um curso de doze horas de formação num programa de CAD 

(“Computer Aided Design”), neste caso a ferramenta utilizada foi SolidWorks, no 

período de 27 de outubro a 11 de Novembro. O objetivo principal deste curso é 

fornecer competências neste tipo de programa de modelação gráfica, de forma a 

oferecer suporte à disciplina de primeiro ano “Desenho e Representação 

Gráfica”. 

Despesas 

As despesas relacionaram-se com a remuneração dos formadores, bem 

como o aluguer das salas para a formação (salas CP2-108 e 205). 

Descrição Total (€) 

Pagamento formadores 480 

Salas CP2-108 e 205  135,30 

 615,30 

Receitas 

 As receitas associadas a esta atividade estão relacionadas com a inscrição 

dos participantes, já que a atividade tinha um custo de 12 euros para os sócios do 

GAEB, e 20 euros para os não sócios.  

Descrição Preço/pessoa (€) Nº de pessoas Total (€) 

Sócios 12 29 348 

Não sócios 20 2 40 

   388 

 

Balanço Global 

Despesas 615,30 € 

Receitas 388 € 

Balanço -227,30 € 
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6. Recolha de Quotas de Sócio 

Breve descrição da atividade 

 Em princípios do mês de Outubro, o GAEB recolheu as quotas de sócio dos 

alunos do curso que estivessem interessados em associar-se ao núcleo. O preço 

da quota foi estipulado nos cinco euros, sendo que os novos sócios teriam de 

pagar uma jóia de dois euros. 

 Os sócios teriam vantagens e descontos nas atividades realizadas pelo 

GAEB. O pagamento pôde ser efetuado presencialmente ou por transferência 

bancária 

Despesas 

Não houve qualquer receita a registar resultante desta atividade. 

Receitas 

 As receitas relacionam-se com o número de estudantes que se 

associaram. 

 Preço por 

participante (€) 

Nº de 

participantes 
Total (€) 

Renovação 5 36 180 

Novo Sócio 7 71 497 

   677 

 

Balanço Global 
 

Despesas 0 € 

Receitas  677 € 

Balanço 677 € 
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9. X Jornadas da Engenharia Biomédica 

Breve descrição da atividade 

 Dando continuidade às prioridades apresentadas por direções anteriores, 

o GAEB realizou nos dias 17, 18 e 19 de Dezembro do ano de 2014 as décimas 

Jornadas da Engenharia Biomédica. O evento consiste numa série de palestras 

que pretendem ser elucidativas para os alunos do curso, relativamente ao 

trabalho desenvolvido no decorrer do Mestrado Integrado assim como após a 

finalização do curso. 

 O tema escolhido para este evento foi “Uma década de conhecimento 

partilhada contigo”, uma vez que este ano se comemoravam 10 anos na 

organização das Jornadas do curso, nas quais, de facto, o conhecimento entre os 

alunos é partilhado. 

 Neste ano, para além das tradicionais apresentações dos vários ramos de 

Mestrado oferecidos no curso, apostou-se também em apresentações de antigos 

alunos do curso que obtiveram sucesso no mercado de trabalho ou numa via 

académica. Enfatizou-se, também, a vertente empreendedora que a Engenharia 

Biomédica pode oferecer e, por fim, foi feita uma apresentação dos X 

Mandamentos do Engenheiro Biomédico, como forma de celebrar os 10 anos de 

Jornadas. 

Despesas 

 A organização de um evento desta dimensão acarreta um número de 

despesas que pode ser elevado, de maneira a garantir o sucesso e qualidade da 

experiência para os participantes. Sendo assim decidiu-se dividir as despesas em 

vários segmentos. 

Espaço para a realização da atividade 

 O evento foi realizado no auditório B1 do Complexo Pedagógico 2 do 

campus de Gualtar da Universidade do Minho. Além da reserva deste auditório, 

foi também reservado o átrio para a realização dos “coffee-breaks”. Os preços 

apresentados para a reserva destes dois espaços incluem uma taxa de IVA de 

23%. 
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Descrição Nº de dias Total(€) 

Auditório B1 + 

Átrio 

3 276,75 

Arranjos florais 3 30 

Cartaz púlpito 3 6 

  312,75 

 

Lembranças para os oradores 

 Como cortesia, o GAEB preparou uma lembrança para todos os oradores 

que efetuaram uma apresentação no evento. Foi preparado um saco com o 

programa do evento, folhetos informativos com informação relativamente à 

cidade de Braga, assim como um íman representativo da cidade. Além disso, 

colocou-se no saco três mini-compotas de Prisca. Também foram comprados 

sacos para colocar as ofertas.  

Descrição Valor (€) 

Compotas 50,18 

Sacos 18 

Ímanes 80 

 148,18 

 

Brindes para os participantes 

 O GAEB ofereceu a cada participante, no momento de check-in, um saco 

que continha uma série de brindes. O saco incluía o programa da atividade, uma 

capa, caneta e blocos de notas fornecidos como patrocínio pelo Novo Banco e 

uma t-shirt alusiva às jornadas.  

 

 



 
Relatório de Contas 

Gabinete de Alunos de Engenharia Biomédica  
Fevereiro de 2014 a Março de 2015 

Descrição Valor (€) 

T-shirts + Sacos 723,24 

Livros 162 

Errata 2,7 

 888,04 

Coffee-breaks 

 No intervalo das apresentações foram realizados, no átrio que foi 

reservado, uma série de coffee-breaks, em que foi fornecida comida e bebida aos 

participantes, assim como um momento de conversação e convivência. As 

despesas estão associadas com a aquisição da pastelaria, assim como copos, 

guardanapos, café e os restantes utensílios necessários. Contou-se com o 

patrocínio das pastelarias Cristo Rei e Montalegrense. 

 Realizou-se 1 coffee-break no dia 19 de Dezembro e dois nos restantes 

dias. 

Dia Estabelecimento Valor (€) 

17-19 Dezembro Pingo Doce 190,85 

  190,85 

 

Almoços dos oradores 

 O GAEB ofereceu nos dias 17, 18 e 19 de Dezembro o almoço aos oradores 

que o pretendessem, no Restaurante Panorâmico da Universidade do Minho. 

Dia Valor (€) 

17/12 
49,8 + 2,95 (almoço orador no 

bar do CP2) 

18/12 121,6 

19/12 60,8 

 235,15 
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Outros 

 Nesta secção estão incluídas as despesas que não se relacionam com as 

outras secções, como as compras esporádicas que foram necessárias devido a 

esquecimentos ou outros motivos. 

Descrição Valor (€) 

Diversos 29,2 

 29,2 

 

Total de Despesas 
 

Descrição Valor (€) 

Espaço para a realização da 

atividade 
312,75 

Lembranças para os oradores 148,18 

Brindes para os participantes 888,04 

Coffee-breaks 190,85 

Almoços para os oradores 235,15 

Bilhete sorteado entre sócios 10 

Outros (Despesas telefónicas e de 

combustível, entre outros) 
29,2 

 1814,17 

 

Receitas 

 As receitas relacionadas com o evento provêm de três fontes: dos bilhetes 

vendidos aos participantes, do apoio demonstrado pela Direção de Curso de 

MIEBIOM e, por fim, do apoio Pontual para as Jornadas do IPDJ. 
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Bilhetes 

 Qualquer pessoa que demonstrasse interesse pôde inscrever-se e 

comprar bilhetes para o evento, quer pertencesse ao curso ou não. Contudo, os 

preços do bilhete variaram consoante o(s) dia(s) escolhidos e consoante o 

participante fosse, ou não, sócio do GAEB. 

 

Descrição 
Preço/Participante 

(€) 

Nº de 

participantes 
Valor (€) 

Geral 
Sócio 10 92 920 

Não sócio 18 26 468 

17 de 

Dezembro 

Sócio 6 1 6 

Não sócio 8 2 16 

18 de 

Dezembro 

Sócio 6 0 0 

Não sócio 8 7 56 

18 de 

Dezembro 

Sócio 4 4 16 

Não sócio 6 11 66 

   140* 1548 

*Nota: Uma vez que 3 dos participantes compraram bilhetes duplos, o número 

de participantes foi de 140 e o número de bilhetes vendidos de 143.  

Apoio da Direção de Curso 

 A Direção de Curso contribuiu com o valor de 300 euros para a realização 

do evento. 

Apoio Pontual para as Jornadas do IPDJ 

 O Instituto Português do Desperto e Juventude atribuiu um apoio pontual 

de 1000 euros para a realização do evento. 
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Total de Receitas 
 

Descrição Valor (€) 

Bilhetes 1548 

Apoio da Direção de Curso 300 

Apoio Pontual IPDJ 1000 

 2848 

 

Balanço Global 
 

Despesas 1814,17 € 

Receitas 2848 € 

Balanço 1033,83 € 

Avaliação do evento 
(completar assim eu enviarem os resultados) 
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10. Outros 
  

 O GAEB necessitou de pagar, neste mandato, o site do núcleo, cadernos de 

recibos e faturas bem como uma multa enviada pelas Finanças, bem como a 

inscrição de mais um participante para o Fórum de Núcleos promovido pela 

AAUM, apresentando uma despesa total de 462,25€ conforme descrito de 

seguida: 

Descrição Valor (€) 

Site 74  

Cadernos Recibos/Faturas 55 

Multa 338,25 

Fórum Núcleos 10 

 477,25 

 Não obstante, o GAEB contou também com o apoio da AAUM através do 

PANSUM -  Programa de Apoio a Núcleos e Secções da Universidade do Minho, a 

nível de apoio financeiro anual. 

Descrição Valor (€) 

PANSUM – Apoio Anual 750 

 750 
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Balanço Final do Mandato 

Quotas de sócio 
 

Descrição Valor (€) 

Quotas 535 

Jóias 142 

 677 

 

Atividades 
 

Descrição Valor (€) 

Tertúlias de MIEBiom 0 

Inquérito realizado junto dos alunos do 1º 

ano do curso 
0 

Workshop Latex 10 

Convívio de Verão -20 

Workshop Solidworks -277,30 

X Jornadas da Engenharia Biomédica 1033,83 

 746,53 

 

Apoios 
 

Descrição Valor (€) 

Apoio no às equipas do Troféu do Reitor -25 
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Outros 

Descrição Valor (€) 

Site, Cadernos Recibos/Faturas, 

Multa 
-477,25 

PANSUM 750 

Total 272,75 

 
Balanço Global 
 

Descrição Valor (€) 

Quotas de Sócio 677 

Atividades 746,53 

Apoios -25 

Outros 272,75 

Balanço final 1671,28 

 


