Proposta de criação da Secção Recreativa

1.

Director: Miguel Machado

2.

Objectivos e justificação:
Os objectivos são os do Artigo 3º dos Estatutos do Núcleo de Física do Instituto
Superior Técnico com especial relevância para as alíneas c) e d):

“Artigo 3º -Objectivos
São objectivos do NFIST:
a) Promover o estudo, investigação e desenvolvimento da Física,
privilegiando a sua visão multidisciplinar e integrada;
b) Estimular o interesse pela Física e a divulgação da mesma dentro e
fora do Instituto Superior Técnico;
c) Contribuir para o relacionamento nacional e internacional dos
estudantes de Física e de outros cursos afins;
d) Estimular o associativismo e espírito de equipa dentro da Licenciatura
em Engenharia Física Tecnológica do Instituto Superior Técnico.”
Justifica-se a criação desta secção com o fim de promover os objectivos acima
mencionados de modo mais eficiente e estimulante, sem sobrecarregar a
direcção do NFIST. Será um estímulo para os alunos de LEFT pois existe
assim uma entidade própria e dedicada a estes objectivos.
3.

Plano de actividade: Encontra-se no anexo A

4.

Duração do funcionamento da Secção:
Propõe-se que tenha uma duração por “tempo indeterminado” tal como as
restantes secções.

5.

Plenário:
Existe um plenário de colaboradores, composto pelo Director e demais
colaboradores interessados em participar na secção. Estes deverão inscrever-se
junto da Secção Recreativa ou da Direcção do NFIST voluntariamente.

Anexo A
Plano de Actividades 2006 – Secção Recreativa
O presente Plano de Actividade refere-se ao período que corresponde ao período lectivo
do IST 2005/2006

Actividades Propostas:
a) Torneio de Xadrez (Abril) – Financiado através de inscrições
b) Ciclos de Cinema - projecção de filmes (a partir de Abril e até ao final
do semestre) – Orçamento a propor à direcção do NFIST
c) Torneio de Futebol (Maio) – Financiado através de inscrições
d) Apoio logístico à participação no ICPS 2006 Roménia (Agosto) –
Custos suportados por cada participante

e) Organização e divulgação de Jantares de Curso
f) Organização de Actividades Outdoor - PaintBall – Financiado através de
inscrições

g) Outras actividades pontuais (do mesmo âmbito) por sugestão dos
associados do NFIST

