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bem-vindo(a)!

Caras(os) Alunas(os)

Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Economia e 
Gestão da Universidade do Minho. É com muito prazer que vos 
acolhemos nesta que será a vossa casa ao longo dos próximos 
anos.

Aqui iniciarão uma jornada empolgante, enriquecedora, e 
desafiadora, mas certamente frutífera para o vosso futuro 
profissional e pessoal. Espero que a EEG faça parte dessa jornada 
agora e ao longo da vossa carreira.

Estamos empenhados em proporcionar uma aprendizagem de excelência. Durante os 
próximos três anos irão contactar com um corpo docente formado nas melhores instituições 
académicas reconhecidas internacionalmente. Terão, ainda, a oportunidade de valorizar a 
vossa aprendizagem adquirindo competências de formação individual e profissional, através 
da participação no vasto programa de competências transversais, o EEGGenerating skills. 

Ao longo do curso irão construir amizades com os vossos colegas. Trabalharão com eles 
e certamente criarão ligações sólidas e duradouras. Esta rede de amizades constituirá um 
apoio muito importante no desenvolvimento das vossas carreiras e enriquecerá a vossa vida 
pessoal. 

Esperamos, juntamente convosco, desenvolver as vossas competências académicas e 
técnicas numa perspetiva integradora e socialmente responsável. Contamos com o vosso 
entusiasmo, criatividade e participação, para em conjunto formarmos uma Escola sólida, 
competitiva e interventora.

Agradeço a vossa preferência pelos nossos cursos e desejo-vos muitas felicidades e sucesso.

Cláudia Simões
Presidente da Escola de Economia e Gestão



a tua Escola

Fundada em 1982, a EEG|UMinho – Escola de Economia e 
Gestão da Universidade do Minho – posiciona-se actualmente 
entre as melhores universidades nacionais nas áreas da 
Economia, Gestão, Relações Internacionais e Ciência Política.

A Escola é responsável por 8 cursos de licenciatura, 15 cursos de 
mestrado e 5 cursos de doutoramento, frequentados por mais 
de 2800 estudantes, 11% dos quais são estrangeiros. Conta nos 
seus quadros com 90 professores de carreira, todos doutorados, 
a maioria nas melhores universidades europeias e americanas, 
incluindo Oxford, Lancaster, Manchester, Warwick, Estocolmo, 
London School of Economics, Tinbergen Institute, Cornell, State 
of New York e Florida State.

A EEG destaca-se pela excelência da investigação, acolhendo 
o melhor centro nacional na área da Ciência Política (CICP 
- avaliação FCT: Excelente) e o terceiro melhor nas áreas da 
Economia e Gestão (NIPE - avaliação FCT: Muito Bom). A 
EEG|UMinho organiza-se em três departamentos: o Dep. de 
Economia, o Dep. de Gestão e o Dep. de Ciência Política.

Este Guia pretende facilitar a tua integração no curso e na Escola. 
Apresenta informação relevante sobre como o curso funciona, o 
que podes esperar e o que se espera de ti enquanto estudante 

de Licenciatura. O Guia está pensado para ser sucinto, 
proporcionando uma panorâmica sobre um conjunto de 
tópicos e remetendo para documentos específicos e websites 
que oferecem informação mais detalhada.

Documentos-chave que se aplicam a todos os estudantes da 
UMinho são o Regulamento Académico da Universidade do 
Minho (Despacho RT-03/2020 - RAUM) e as Normas Próprias da 
EEG (aplicam-se a todos os alunos(as)  da Escola).

A UMinho rege-se por elevados padrões de ética nas suas 
atividades académicas e de investigação. É esperado que 
os estudantes, os docentes e toda a comunidade académica 
pautem o seu comportamento pelas normas no Código de 
Conduta Ética da Universidade do Minho.

Nota que as regras podem sofrer alterações durante o teu 
percurso na UMinho, pelo que deves manter-te a par das 
regras em vigor em cada altura. Ao longo do Guia, é referido 
um conjunto de plataformas eletrónicas a que tens acesso 
enquanto estudante da EEG|UMinho, incluindo o Portal 
Académico, a Intranet da EEG|UMinho e o email institucional. 
Para mais informação, vê o ponto referente às plataformas 
eletrónicas.

A EEG|UMinho é uma das 12 Escolas e Institutos da Universidade do Minho.
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A EEG|UMinho tem como lema “Preparar para o Mundo”, proporcionando aos estudantes 
uma formação teórica e técnica sólidas e de nível internacional, a par de oportunidades 
de desenvolvimento de competências transversais. Podes contar com uma forte aposta no 
desenvolvimento de competências transversais e de análise de dados, na língua inglesa 
e em experiências internacionais, na oportunidade de aplicação das aprendizagens e no 
contacto próximo com o mundo profissional.

Dos alunos(as) de Licenciatura, a EEG|UMinho espera trabalho, dedicação e proatividade no 
sentido de tirar o maior proveito de todas as oportunidades que lhes são oferecidas na Escola e na 
Universidade em complemento às atividades letivas e académicas. Este Guia pretende dar uma 
ajuda no pontapé de saída.

O plano de estudos do teu curso pode ser consultado na intranet da EEG, incluindo fichas 
para cada uma das unidades curriculares (UCs) e indicação dos respectivos docentes, 
bem como os contactos do Diretor de Curso. Na página da Escola na internet encontras 
informação profissional e os contactos de todos os docentes da EEG|UMinho. O horário 
das aulas pode ser consultado no Portal Académico, tal como o Calendário Escolar que 
define os períodos de aulas e avaliação.

Os calendários de avaliações também estão disponíveis na intranet da EEG.

Línguas e competências transversais, a EEG|UMinho prepara-te 
para um futuro de sucesso.
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A realização da UC “Projeto” implica cumulativamente, para além da obtenção de classificação positiva na componente do projeto, 
os seguintes requisitos:

1. o cumprimento de 3 ECTS no programa EEGenerating Skills; 
2. o cumprimento do Requisito de Análise de Dados;  
3. e o cumprimento do Requisito de Internacionalização.

Dos 3 ECTS mínimos a cumprir, 2 ECTS deverão ser obtidos pela participação em atividades do Plano pré-definido e pelo menos 1 
ECTS deverá ser obtido pela participação em atividades livremente escolhidas pelo aluno, sejam da tipologia Workshop ou Palestra.  
As atividades podem ser frequentadas em qualquer altura do curso, sendo indicada para cada uma a altura recomendada. O 
plano pré-definido pode ser consultado no documento “Regras” disponível na plataforma do programa. O cumprimento dos 
créditos no programa EEGenerating Skills faz-se de acordo com as regras estabelecidas anualmente para esse programa. 
O Requisito de Análise de Dados cumpre-se pela frequência, com sucesso, de um curso de Excel Funções, oferecido no âmbito do 
Programa de Análise de Dados da EEG (EEG Data Pro). Em alternativa, se o aluno já tiver adquirido as competências contempladas 
nesse curso, pode realizar um curso de Excel Avançado, Stata, SPSS ou NVivo.

NOTA: o funcionamento das atividades dos programas EEGenerating Skills e EEG Data Pro pode não coincidir com a faixa horária 
de funcionamento da licenciatura.

Requisito de Internacionalização*

O Requisito de Internacionalização cumpre-se pela obtenção de carimbos no “Passaporte EEG”. As atividades às quais são 
atribuídos carimbos, incluem, entre outras:

- mobilidade internacional no Programa Erasmus ou equivalente 
- estágio/voluntariado internacional (mínimo 6 semanas)  
- curso de línguas extra-curricular 
- mobilidade internacional de estudos mais curtas (mínimo 1 semana) 
- frequência de UC opcional lecionada em Inglês 
- participação em concurso tipo challenge quando chega a fase de nível internacional 
- participação em simulação de negociação em organizações internacionais (debates ONU/UE) 
- participação em atividade ESN + AIESEC 
- colaboração na organização de conferência internacional realizada na EEG

NOTA: as atividades de Internacionalização podem ser atualizadas cada ano. O cumprimento dos requisitos no âmbito da 
componente Internacionalização faz-se de acordo com as regras estabelecidas anualmente para essa componente.

*Não se aplica à Licenciatura em Contabilidade. Em 2021-2022, não se aplicará à Licenciatura em Negócios Internacionais.  

A informação específica para cada curso encontra-se na Blackboard, na pasta “Pedagógico”, e na plataforma EEGenerating Skills.



um e-mail
e muito mais

Enquanto estudante da EEG|UMinho, tens acesso a uma conta 
de email institucional e a um conjunto de plataformas eletrónicas 
que terás de utilizar para diversas operações, nomeadamente:

1. Portal Académico da UMinho

2. Email Institucional

3. Plataforma de e-learning – Blackboard

4. Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas (USDB) 

5. Plataforma EEGS (EEGenerating Skills + EEG Data Pro)

6. Plataforma JobTeaser

7. Intranet da EEG|UMinho

1. O Portal Académico da UMinho

Para acederes ao Portal Académico da UMinho deverás usar as credenciais (login + password) que te foram 
entregues aquando da inscrição na Universidade. Neste portal, encontras o Regulamento Académico da 
UMinho (RAUM), os horários, o calendário escolar, vários formulários, informação sobre propinas e 
outras taxas, bem como informação sobre o teu percurso académico no “perfil” pessoal. Podes utilizar a 
Secretaria Eletrónica neste portal para interagir com a Unidade de Serviços de Gestão Académica da UMinho, 
incluindo fazer requerimentos, efetuar ou renovar inscrições, pagar propinas, etc. Também é neste portal que 
se acciona o acesso aos parques de estacionamento no campus.

2. O Email Institucional

Todos os estudantes da UMinho têm uma conta de email institucional com 100MB de capacidade. Esta conta 
de email é acedida usando as credenciais (login + password) que te foram entregues aquando da inscrição na 
Universidade. O teu endereço de email é constituído pelo teu número de aluno seguido de “@alunos@uminho.
pt” (ex: a99999@alunos@uminho.pt). As plataformas eletrónicas da UMinho comunicam exclusivamente através 
do email institucional dos estudantes. Informação útil e, por vezes, crucial, é transmitida via email institucional. 
É muito importante que este email seja consultado com regularidade (de preferência, diária) para não perderes 
informação importante. A conta de email institucional pode ser consultada a partir de uma conta de email 
pessoal através de protocolos pop3 ou imap. Encontras instruções para aceder ao email institucional a partir de 
uma conta de GMAIL na pasta do Conselho Pedagógico na Blackboard. Quaisquer problemas com a conta de 
email institucional devem ser reportados à Unidade de Serviços dos Sistemas de Informação e Comunicações 
(USSIC) através do endereço: suporte@reitoria.uminho.pt.

O email institucional é usado para comunicar com os estudantes. 
As plataformas eletrónicas, incluindo a Blackboard, a plataforma 
do EEGenerating Skills, a plataforma EEG Data Pro e a intranet da 
EEG, utilizam exclusivamente o email institucional. Informação 
útil e, por vezes, crucial, é transmitida via email institucional. 
É, por isso, muito importante que este email seja consultado 
regularmente.

Algumas das plataformas são geridas centralmente pela 
UMinho, incluindo o Portal Académico e a Blackboard. Outras 
plataformas, como a intranet da EEG e a plataforma EEGS, são 
específicas da Escola e acessíveis só aos alunos da EEG.

Um e-mail que te liga à academia e ao mundo, um vasto 
leque de ferramentas digitais que te apoiam no teu dia-a-dia
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3. A plataforma de e-learning – Blackboard

A Blackboard acede-se usando as credenciais (login + password) que te foram entregues aquando da 
inscrição na Universidade. Na UMinho, a Blackboard é usada para apoio a todas as unidades curriculares, 
servindo como repositório de documentação e material de apoio às aulas e para comunicar com os 
estudantes. O Conselho Pedagógico da EEG|UMinho e alguns cursos também têm entradas próprias na 
Blackboard, onde se publica informação e recursos importantes, incluindo os calendários de avaliações, 
guias sobre diversos procedimentos e anúncios relevantes.

A Blackboard usa o email institucional dos alunos. Por isso, perderás informação importante se não consultares 
esta conta com frequência. Quaisquer problemas com a Blackboard devem ser reportados ao Unidade de 
Serviços de Apoio às Atividades de Educação (USAAE) através do endereço: suporte@gae.uminho.pt.

4. Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas (USDB)

Acedes à página da USDB (Bibliotecas UMinho) usando as credenciais (login + password) que te foram 
entregues aquando da inscrição na Universidade. Na página da USDB é possível aceder a recursos 
bibliográficos, incluindo o catálogo de livros, várias coleções digitais, e bases de dados referenciais e portais 
bibliográficos, tais como a B-on, ISI Web of Knowledge/Scopus ABI/INFORM Complete.

Podes usar a maioria das funcionalidades sem ter de fazer um registo. É necessário fazer login (na área 
“Catálogo”), por exemplo, para fazer reservas de livros ou renovações de empréstimos.
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5. Plataforma EEGS (EEGenerating Skills + EEG Data Pro)

A plataforma EEGS apoia dois dos programas da EEG|UMinho – o EEGenerating Skills e o EEG Data Pro – e é 
específica da Escola, não reconhecendo automaticamente as credenciais da UMinho. No primeiro acesso, tens 
de definir a password que pretendes usar. É possível definir a mesma password que usas para os outros acessos 
electrónicos da UMinho. Esta plataforma é usada para as inscrições nas atividades do EEGenerating Skills e EEG 
Data Pro e para a gestão na participação nesses programas. 

6. Plataforma JobTeaser

A plataforma JobTeaser da EEG anuncia ofertas de emprego e estágio assim como outras iniciativas que 
podem conduzir a colocações profissionais.

7. A intranet da EEG|UMinho

A intranet da EEG|UMinho é específica da Escola e não reconhece automaticamente as credenciais da UMinho. 
No primeiro acesso, tens de definir a password que pretendes usar. É possível definir a mesma password que 
usas para os outros acessos eletrónicos da UMinho. É nesta plataforma que farás a inscrição nas UCs de opção. 
Também aqui se encontra informação sobre o plano de estudos, a ficha com o programa, o docente responsável 
e demais informação sobre cada UC, o calendário de avaliações e os contactos da Comissão Diretiva do curso.
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https://intranet.eeg.uminho.pt/


uma Escola de
oportunidades

1. Cursos de inglês na EEG|UMinho

A EEG|UMinho prepara os seus alunos para o Mundo. Neste sentido, oferece parte das unidades curriculares (UCs) dos cursos de licenciatura 
em língua inglesa. Isto não só proporciona aos alunos uma melhor preparação para o contexto laboral, como lhes permite tirar partido dos 
programas de mobilidade internacional, muito valorizados pelos empregadores. Potencia, ainda, o acolhimento de alunos estrangeiros no 
âmbito desses programas, que é um elemento enriquecedor da experiência dos alunos da EEG|UMinho.

Com o intuito de melhorar as competências e a empregabilidade dos seus diplomados, e de facilitar o acompanhamento das UCs 
leccionadas em inglês, a Escola proporciona aos alunos que ingressam nas licenciaturas da EEG|UMinho a possibilidade de fazerem 
um teste diagnóstico do seu nível de língua inglesa. Àqueles que não alcancem o nível mínimo definido, é oferecido um curso de inglês 
do BabeliUM, suportado pela Escola.

2. EEGenerating Skills 

Na EEG|UMinho, a qualidade e a relevância da formação são prioridade, assumindo as competências transversais um papel 
central. Em complemento às oportunidades de desenvolvimento de competências transversais nas actividades letivas, 
a Escola oferece aos seus alunos o EEGenerating Skills, o programa de desenvolvimento de competências transversais 
da EEG|UMinho. Este programa visa potenciar o talento individual dos alunos da EEG através do desenvolvimento 
de competências em qualquer área científica e contexto profissional como são a tomada de decisão, a resolução de 
problemas, o trabalho em equipa, a liderança, e a comunicação.

Estas competências constituem um elemento de diferenciação, facilitando a integração e o desempenho no mercado 
de trabalho. Estes programas são abertos a todos os estudantes da EEG|UMinho. O EEGGenerating Skills dinamiza mais 
de 150 atividades ao longo de todo o ano letivo, incluindo:

- Workshops orientados para o desenvolvimento de competências na comunicação, no trabalho em equipa, no relacionamento interpessoal, 
na capacidade de liderança, no planeamento e organização, na resolução de problemas, no pensamento crítico e ético e na criatividade;

- Palestras com CEO’s e outros representantes de empresas, projectos e instituições, bem como Alumni (ex-alunos da EEG que voltam à 
Escola para inspirar os colegas);

- Field Days, ou visitas de estudo a empresas e instituições de interesse;

- Job Sessions, em que as grandes empresas vêm apresentar oportunidades de estágio e emprego e os seus programas de trainees.

O programa EEGGenerating Skills é coordenado pelo Gabinete de Carreiras e suportado pela plataforma EEGS, onde os estudantes 
se inscrevem e gerem a sua participação nas atividades do programa (ver acima). Instruções sobre o funcionamento deste programa 
estão disponíveis na plataforma EEGS.

Muito mais do que te proporcionar uma formação de base, a EEG|UMinho oferece-te as 
condições para construíres os alicerces de uma carreira profissional de sucesso.
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3. EEG Data Pro

O EEG Data Pro é o programa de análise 
de dados da Escola de Economia e Gestão 
(EEG). A EEG considera que as competências 
de análise de dados são ferramenta-chave 
para o diagnóstico fundamentado de 
situações e tomada de decisão eficaz nas 
várias áreas científicas da Escola. Como 
tal, o domínio dessas competências pode 
constituir um elemento de diferenciação 
dos graduados no mercado de trabalho. 
Com a oportunidade de desenvolvimento 
dessas competências passar a figurar nos 
planos de estudos de todos os cursos 
da EEG, é criado o programa de análise 
de dados EEG Data Pro, que integra um 
conjunto alargado de módulos com 
créditos ECTS atribuídos, inscritos em UCs 
dos planos de estudos dos cursos de 2º e 
3º ciclos da Escola (cursos breves de Excel, 
SPSS, Primavera, STATA e outras tecnologias 
de apoio à análise de dados e informação). 
O programa EEG Data Pro é coordenado 
pelo Conselho Pedagógico e suportado 
pela plataforma EEGS, onde os estudantes 
se inscrevem e gerem a sua participação 
nas atividades do programa. 

4. EEGoing Pro

EEGoing Pro é o programa de estágios 
da EEG|UMinho. A ligação ao contexto 
empresarial e ao mundo do trabalho são 
características-chave da EEG|UMinho, que 
encoraja os estudantes a desenvolverem 

as suas competências e 
a ganharem experiência 
através de estágios  
extra-curriculares. A 
plataforma JobTeaser 
- a nossa plataforma 

de carreira - publica diariamente várias 
oportunidades de estágio, emprego e 
outras iniciativas que podem conduzir 
a colocações profissionais. Para quem 
procura oportunidades internacionais, a 
EEG disponibliza também a plataforma 
HigherEd (https://uminho.gethighered.
global). Se tens interesse em fazer um 
estágio, contacta o Gabinete de Carreiras 
da EEG|UMinho.

5. EEGuiding Your Way

O EEGuiding Your Way é o programa de 
mentorias da EEG|UMinho. Este programa 
visa contribuir para o enriquecimento 
pessoal e profissional do aluno, permitindo-lhe 
adquirir conhecimentos e competências 
fundamentais às realidades laborais, 
favorecendo uma agil e consciente 
integração no mercado de trabalho. 

6.  Mobilidade International

A EEG|UMinho tem na internacionalização 
um dos seus pilares estratégicos. A 
mobilidade internacional 
dos estudantes é uma das 
facetas mais importantes 
desta opção estratégica, 
contribuindo de forma 
única para o objectivo de 
preparar os graduados para o Mundo. A 
EEG|UMinho tem parcerias estabelecidas 
com inúmeras universidades europeias e 
noutras partes do mundo no âmbito do 
programa ERASMUS e outros, encorajando 
os alunos a fazer um semestre da 
sua licenciatura numa universidade 
estrangeira. 

Os programas de mobilidade internacional, 
alguns dos quais são financiados, são 
geridos pela Unidade de Serviços de Apoio 
à Internacionalização (USAI) da UMinho. 
Em paralelo ao financiamento gerido pelos 
USAI, a EEG|UMinho disponibiliza uma bolsa 
complementar aos alunos que participarem 
em mobilidade internacional. Consulta 
a Blackboard do Conselho Pedagógico 
para conheceres as condições e os valores 
fixados anualmente.

Para mais informação, consulta a  pasta 
do Conselho Pedagógico na Blackboard.
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uma Escola
que te apoia

SERVIÇOS E RECURSOS NA EEG|UMINHO

1. Conselho Pedagógico

O Conselho Pedagógico da EEG|UMinho é um órgão presidido por um dos Vice-Presidente da Escola e constituído por docentes diretores 
de curso e por igual número de estudantes em representação dos seus colegas. O Conselho Pedagógico define e superintende a política 
pedagógica da Escola de Economia e Gestão. O secretariado do Conselho Pedagógico (vulgarmente referido apenas como Conselho 
Pedagógico) é o serviço que presta apoio administrativo aos projectos de ensino da Escola e onde os alunos se devem dirigir em primeira 
mão para todos os assuntos relacionados com o funcionamento do curso, em particular: inscrições, horários, calendários de avaliações, 
pautas (etc.).

Alguns destes assuntos são da responsabilidade dos serviços centrais da UMinho, mas o secretariado do Conselho Pedagógico 
informará sempre que seja necessário recorrer a outro serviço.

Contactos: EEG (Edifício 8) sala -1.02 | Telefone: 253 601 902 | E-mail: pedagogico@eeg.uminho.pt

2. Gabinete de Carreiras

O Gabinete de Carreiras da EEG|UMinho tem como missão promover a empregabilidade e a inserção no mercado de trabalho dos 
diplomados da Escola. Como tal, coordena o programa de desenvolvimento de competências transversais EEGenerating Skills e o 
programa de estágios EEGoing Pro, para além de fazer o seguimento do percurso profissional dos diplomados.

Os alunos da EEG|UMinho podem beneficiar de atendimento especializado de apoio à preparação de CVs, cartas de motivação, 
preparação para entrevistas e outras ajudas na busca de estágio e emprego.

Contactos: EEG (Edifício 8) sala -1.09 | Telefone: 253 604 582 | E-mail: carreiras@eeg.uminho.pt

3. Gabinete de Mobilidade Internacional (GMI)

O GMI tem como missão executar um dos vetores de internacionalização da EEG no que se reporta à mobilidade internacional dos seus 
estudantes. Assim, apoia os Coordenadores Erasmus dos três departamentos da EEG na preparação da mobilidade internacional dos seus 
estudantes, desde a pré-candidatura ao processo de transferência de ECTS das universidades de acolhimento que integram o portefólio 
de parcerias da EEGIUMinho, específicas por departamento. 

Os estudantes de licenciatura que desejem realizar uma experiência de mobilidade ao abrigo do Programa Erasmus +, Programa Erasmus 
+ ICM, Programas de Cooperação com países fora das mobilidades Erasmus+ (como o Brasil) e Erasmus Placements, devem contactar o 
GMI durante o 1º semestre, preferencialmente antes de dezembro (a candidatura decorre sempre de 15 de dezembro a 31 de janeiro do 
ano seguinte).

Contactos: EEG (Edifício 8) Sala -106 I Telefone 253 601 904 I Email:estelav@eeg.uminho.pt

Uma equipa pensada para te apoiar no teu percurso académico e 
na preparação da tua carreira futura.



1. Unidade de Serviços de Gestão Académica da UMinho (USGA)

Os Serviços de Gestão Académica da Universidade do Minho (USGA) são o serviço central da Universidade 
que faz a gestão administrativa dos processos escolares dos estudantes. É com a USGA que tratas de todos os 
processos formais de inscrição no ano letivo e em exames de época especial, pagamento de propinas, processos 
de equivalências, pedidos de declarações e certificados, ente outros.

A maioria das interações com a USGA podem ser feitas através da Secretaria Eletrónica no Portal Académico.

2. Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas (USDB)

Unidade de Serviço de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho (USDB) gere as várias bibliotecas físicas 
da UMinho, incluindo a Biblioteca Geral da UM (BGUM - Edifício 4), que deverá ser aquela que mais utilizarás ao longo do   
curso da EEG|UMinho. Para além de livros e revistas científicas, fisicamente disponíveis nas bibliotecas e cujo Catálogo 
se pode consultar online, os USDB gerem o RepositoriUM (o repositório institucional da UMinho onde são depositadas 
as versões digitais dos trabalhos produzidos pelos docentes e alunos da Universidade). Adicionalmente, os USDB 
disponibilizam diversas bases de dados referenciais e de texto integral digitais, permitindo o acesso online a um vasto 
acervo de recursos bibliográficos indispensáveis para o trabalho académico e de investigação.

Os USBD fazem várias sessões de apresentação dos seus serviços e bases de dados bibliográficas na EEG|UMinho no início de cada 
semestre. A adesão é voluntária mas altamente recomendada, pois facilita muito a utilização destes serviços e recursos.

3. Cantinas e bares 

As cantinas e bares na UMinho são geridos pelos Serviços de Acção Social (SASUM). Em Braga, há 3 cantinas da 
UMinho: uma no campus de Gualtar (Edifício 11, em frente à EEG), outra na residência universitária de Santa Tecla e 
outra no centro da cidade, no Edifício dos Congregados. Para além disso, há também no campus 6 bares, alguns dos 
quais servem refeições ligeiras, um snack bar “grill” e o Restaurante Panorâmico (Edifício 11). É ainda oferecido um 
serviço de “take away” com refeições prontas refrigeradas e pré-embaladas.

Uma característica distintiva dos serviços de alimentação da UMinho é, para além da elevada qualidade, a oferta 
diária de opções vegetarianas, seja na cantina, no Restaurante ou no serviço de “take away”. Para além do Departamento Alimentar, os 
SASUM gerem também as bolsas de estudo, as residências universitárias, o pavilhão desportivo e os serviços de apoio clínico.

3. Investigação na EEG|UMinho

A investigação científica tem sido um dos vectores de afirmação da EEG|UMinho, garantindo-lhe lugar nos rankings internacionais.
A EEG|UMinho acolhe dois centros de investigação avaliados e financiados pela FCT:

- o CICP, Centro de Investigação em Ciência Política, avaliado pela FCT com “Excelente”, incluí cerca de 30 membros integrados e outros 
30 investigadores associados. Mais informação em: http:// www.cicp.eeg.uminho.pt

- o NIPE, Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais, avaliado pela FCT com “Muito Bom”, conta com mais de 30 
membros integrados e cerca de 20 investigadores associados. Mais informação em: http://www.nipe.eeg.uminho.pt/
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SERVIÇOS E RECURSOS NA UMINHO

A Universidade do Minho divide-se por dois campi, um em Braga (Gualtar) e outro em Guimarães (Azurém). A EEG|UMinho localiza-se 
em Braga (Campus de Gualtar, Edifício 8).

Podes explorar os mapas dos campi e de cada um dos seus edifícios em: https://whereis.uminho.pt/

Em Gualtar, as aulas decorrem em um de 3 Complexos Pedagógicos (CP) localizados nos Edifícios 1, 2 e 3. As salas são identificadas 
pelo edifício e piso onde se encontram, bem como pelo número seu específico. Por exemplo, a sala “Edifício 1 - 0.20” (ou simplesmente 
1.0.20) localiza-se no Edifício 1 (também referido como CP1), no piso 0, sala número 20.
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4. Desporto na UMinho

UMinho é reconhecida como uma referência no desporto universitário a nível Europeu, acolhendo diversos torneios 
de alta competição ao longo do ano. Os alunos atletas da UMinho também conquistam frequentemente medalhas e 
troféus nacionais e internacionais.

A actividade desportiva na UMinho não é só para atletas de alta competição. Os SASUM oferecem aulas e treinos 
de inúmeras modalidades desportivas para todos os alunos que queiram fazer actividade física e desportiva, desde 
musculação, cardio-fitness e danças, orientação e escalada, diversas artes marciais, natação, surf e bodyboard, futsal, 
andebol, voleibol, ténis de mesa e badminton, entre muitas outras.

As inscrições para as diferentes modalidades realizam-se no Complexo Desportivo do campus (Edifício 9).

5. Tutorias por Pares 

O Programa Tutorias por Pares visa promover uma integração saudável e pró-ativa dos novos estudantes na 
Universidade. Alunos atuais (tutores) proporcionam um acompanhamento individual e personalizado aos alunos que 
frequentam a Universidade pela primeira vez (tutorandos), facilitando a sua integração e adaptação à nova vida de 
estudante universitário.

Para participar no Programa Tutorias por Pares, inscreve-te enviando um e-mail para tutorias@reitoria.uminho.pt

6. Prémios Escolares 

A UMinho atribui anualmente prémios aos melhores alunos de cada curso. As Bolsas de Estudo por Mérito são atribuídas 
a todos os alunos que tenham obtido aprovação em todas as UCs e que apresentem uma média igual ou superior a 16 
valores. A Bolsa de Excelência é atribuída aos estudantes que entraram no curso como o melhor candidato. Conhece

Prémios
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https://alunos.uminho.pt/PT
https://www.uminho.pt/PT/Unidades/Unidades-Servicos/Servicos-Especializados/Paginas/USDB.aspx
http://www.sas.uminho.pt/Default.aspx?tabindex=5&tabid=11&pageid=9&lang=pt-PT
https://www.uminho.pt/PT/ensino/tutorias-e-mentorias/tutorias
https://alunos.uminho.pt/PT/Paginas/InfoUteisPremios.aspx
http://www.sas.uminho.pt/Default.aspx?tabindex=5&tabid=11&pageid=9&lang=pt-PT


OUTROS APOIOS 

1. Provedor do estudante

O Provedor do Estudante é um órgão independente na Universidade do Minho, gozando de total autonomia relativamente aos demais 
órgãos. A sua missão é promover e defender os direitos e interesses dos estudantes no contexto da vida universitária. O Provedor aprecia 
as queixas, reclamações ou participações dirigidas pelos estudantes contra atos ou omissões dos órgãos e serviços da Universidade, 
atuando como mediador e sugerindo soluções. Rege-se por princípios de neutralidade e confidencialidade.

Contactos: Campus Gualtar, sala C2.323 (2º piso do Complexo pedagógico II) | Telefone: 253 601710

2. Apoio Clínico e Psicológico

Os Serviços de Acção Social da UMinho (SASUM) oferecem serviços de apoio médico, enfermagem e apoio psicológico, 
através de consultas no Centro Médico localizado no campus. 

3. Unidade de Serviço de Apoio às Atividades de Educação (USAAE)

A Unidade de Serviços de Apoio às Atividades de Educação (USAAE) da UMinho tem por missão promover a inclusão no 
contexto académico de estudantes, docentes e outros trabalhadores com deficiência ou necessidades especiais, incluindo 
deficiências motoras, visuais, auditivas, doenças crónicas, problemas de foro psiquiátrico, dislexia ou disgrafia. A USAAE 
desenha, em articulação com as Escolas, planos de apoio e acompanhamento e propõe as adaptações necessárias às 
actividades letivas e de avaliação de forma a que os estudantes com deficiência ou necessidades especiais usufruam das 
condições necessárias para terem sucesso académico.

4. Informação prática sobre vir e viver em Braga   

A Blackboard do Conselho Pedagógico tem documentação com informação útil para quem vem viver para Braga pela 
primeira vez, incluindo informação sobre a cidade, meios de transporte disponíveis para cá chegar, alternativas de 
alojamento, o custo de vida e as formalidades a seguir à chegada pelos alunos estrangeiros. 
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5. Informação institucional relativa à Pandemia COVID-19

Poderás encontrar informação sobre a evolução da pandemia na EEG|UMinho através do link: https://www.eeg.
uminho.pt/pt/estudar/Paginas/covid-19.aspx

Esta informação é atualizada em permanência. 
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https://www.uminho.pt/PT/ensino/apoioaosestudantes
https://www.uminho.pt/PT/Unidades/Unidades-Servicos/Servicos-Especializados/Paginas/USAAE.aspx
https://www.eeg.uminho.pt/pt/estudar/Paginas/covid-19.aspx


PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Escola de Economia e Gestão
Universidade do Minho
Campus de Gualtar
Telefone: + 351 253 601 901
E-Mail: pedagogico@eeg.uminho.pt

SEGUE-NOS:

http://www.facebook.com/eeguminho
https://www.instagram.com/eeguminho/
https://pt.linkedin.com/school/eegum/
https://www.youtube.com/channel/UCxAuU-HxCo9uxU_S_x3i8zw
https://twitter.com/eeg_uminho

