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‘’Só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano.’’ 

Sigmund Freud 
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Plano de trabalho 

O plano de trabalho1 para a realização do estágio curricular está dividido em três etapas 

distintas: 

1ª-Centro de Bem-Vinda Internacional  

-Receber e acompanhar novos estudantes; 

-Informar estudantes internacionais interessados em Licenciaturas e Mestrados da USC; 

-Informar estudantes sobre bolsas de estudos; 

-Gerir Redes Sociais; 

-Apoiar na organização de documentos. 

2ª-Welcome Day 

-Co-organizar o evento Welcome Day; 

-Participar em reuniões com patrocínios; 

-Preparar o lançamento de convites em formato correio-electrónico para os novos estudantes; 

-Planear redes sociais. 

3ª-Embaixador Digital 

-Organizar todos os assuntos e processos relativos aos novos Embaixadores Digitais; 

-Comunicar com os embaixadores digitais via correio eletrónico para obter o primeiro 

contacto; 

-Manter contacto e acompanhar os embaixadores digitais; 

-Supervisionar. 

 

 

1 É possível visualizar o Plano de trabalho no Anexo I. 
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O estágio tem os seguintes objetivos gerais: 

No final a estagiária deve ser capaz de: 

 -Pôr em prática as suas novas aprendizagens relativas à organização de eventos e à 

organização de trabalho de escritório; 

-Utilizar a criatividade para criar conteúdos apelativos; 

-Utilizar a comunicação como ferramenta essencial e imprescindível para manter um bom 

contacto e relação com estudantes, patrocinadores e imprensa; 

-Utilizar de forma correta novas ferramentas de apoio (mailchimp); 

-Ser mais produtiva;  

-Saber comunicar com todo o tipo de culturas e diferenças existentes no mundo atual; 

-Melhorar conhecimentos linguísticos (espanhol e inglês) e as suas habilidades a nível do 

Microsoft Excel. 
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Resumo 

        O estágio curricular internacional surgiu na sequência de dois Erasmus realizados pela 

estudante na Polónia em dois semestres diferentes. A escolha do estágio internacional seguiu 

três pensamentos distintos, mas complementares: estar em contacto com um meio laboral 

diferente do Português; criar mais habilidades linguísticas relacionadas com o espanhol e 

inglês; e, por fim, conviver com uma cultura em que, apesar de muito semelhante, são 

encontradas diferenças muito peculiares e únicas relativamente à cultura Galega. 

O estágio curricular teve início no dia 1 de agosto e terminou no dia 1 de novembro. Ao 

longo dos três meses, a estagiária desenvolveu atividades relacionadas com a organização de 

eventos, organização da documentação dos estudantes e comunicação oral e escrita em 

diferentes registos linguísticos. Muitas das competências de organização da estagiária foram 

melhoradas, apesar de a estudante ter experiência anterior em organização de eventos. 

Ao longo do percurso Académico, a estudante teve unidades curriculares cujos conteúdos 

aprendidos foram indispensáveis para um bom desempenho em muitas das funções realizadas, 

tais como: Comunicação Empresarial (ALEXANDRE, João), Sociologia das Organizações 

(LEITÃO, João), Psicologia Social I, Psicologia Social II, Folha de Cálculo (CAETANO, 

Filipe), Gestão da Formação e Desenvolvimento do Potencial Humano e Inovação e 

Criatividade. 

 

 

Palavras-chave: Organização, Comunicação, Evento, Internacional, Novos Estudantes. 
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Abstract 

          The completion of the International Curricular Internship followed two Erasmus made 

by the student in Poland in two different semesters. The choice of the Internship followed 

three distinct but complementary thoughts: being in contact with a different working 

environment from Portuguese, creating more language skills related to Spanish and English 

and, finally, living with a culture that, although very similar, are found very peculiar and 

unique differences in Galician culture. 

       The internship began on August 1st and ended on November 1st, at the end of the 3 

months, the intern developed activities related to the organization of events, the organization 

of student documentation and oral and written communication in different language registers. 

Many of the trainee's organizational skills have been improved, although the student has 

previous experience in organizing events. 

      Throughout the Academic career, the student had curricular units whose theory learned 

during the teaching of the classes was indispensable for the good performance of many 

functions, such as: Business Communication (LEITÃO João), Sociology of Organizations 

(ALEXANDRE, José), Social Psychology I, Social Psychology II, Page of Calculus 

(CAETANO, Filipe), Management of Training and Development of Human Potential and 

Innovation and Creativity. 

 

 

Keywords: Organization, Communication, Event, International, New Students. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente relatório enquadra-se no âmbito da licenciatura em Gestão de Recursos 

Humanos ministrada no Instituto Politécnico da Guarda, na Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão, e tem como objetivo dar a conhecer o estágio curricular realizado em Espanha, na 

Universidade de Santiago de Compostela (USC), para obter o grau de licenciatura. O 

principal objetivo do estágio curricular internacional era o de a estudante ter o seu primeiro 

contacto com o mercado de trabalho relacionado com a sua licenciatura. As empresas 

valorizam cada vez mais as experiências internacionais ao longo do percurso académico. 

Porém, seja um estágio nacional ou internacional, existem certos valores que têm de estar 

sempre presentes, como por exemplo: responsabilidade, espírito de entreajuda, trabalho em 

equipa, organização e boa educação.  A estagiária escolheu Espanha devido ao idioma. A 

língua espanhola é dos idiomas mais falados do mundo e muito semelhante com a língua 

Portuguesa. A cidade, Santiago de Compostela, é uma cidade histórica e universitária, com 

um espírito jovem e dinâmico.  

 O estágio foi realizado na USC de uma forma mais especifica, no SRE (Serviço de 

Relações Exteriores), no gabinete de CBI (Centro de Bem-Vinda Internacional). 

 O presente relatório está dividido em três capítulos: no primeiro capítulo procede-se à 

contextualização institucional, sendo apresentado um breve resumo relativo à cidade de 

Santiago de Compostela e à Universidade; no segundo capítulo enquadram-se 

institucionalmente as atividades; no terceiro e último capítulo a estagiária especifica as 

atividades realizadas, apresentando ainda as suas considerações finais.   
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E 
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1. Breve apresentação da Cidade e da Universidade 

1.1.A história de Santiago de Compostela 

A cidade de Santiago de Compostela está inserida na comunidade autónoma da Galiza.  

A região está localizada ao noroeste da Península Ibérica e é formada pelas províncias da 

Coruña, Lugo, Orense e Pontevedra. Atualmente, a Galiza possui cerca de três milhões 2 de 

habitantes e a sua capital é A Coruña.   

            Santiago de Compostela foi declarada em 19853 Património Cultural da Humanidade 

pela UNESCO. No ano seguinte, em 1986 4, a Catedral de Santiago de Compostela foi 

declarada Bem de Interesse Cultural.  

Com toda a sua beleza e história, é impossível não referir o Caminho de Santiago. O 

complexo (Catedral e centro de encontro entre os peregrinos) de Santiago de Compostela foi 

reconhecido pela igreja como um dos três grandes centros cristãos de peregrinação. O 

caminho de Santiago tem 7 rotas históricas: o Caminho Francês, o Caminho do Norte, a Vía 

de la Plata, a Rota Marítimo fluvial, o Caminho Inglês, o Caminho Primitivo e o Caminho 

Português. Todos os anos, milhares de pessoas, religiosas ou não, partem de vários pontos da 

Europa, escolhendo uma das rotas para partir na aventura e descobrir as inúmeras belezas do 

caminho.  

A cidade valoriza imenso a Cultura Galega. Como tal, em 20115, foi inaugurado em 

Santiago o complexo da “Cidade da Cultura da Galiza”, um espaço com uma arquitetura 

moderna, que promove o contato entre os cidadãos e a arte. No espaço, são realizados vários 

espetáculos de teatro e de cinema e também é possível visitar a biblioteca que contém todos 

os artigos históricos relativos à Galiza, e o museu da Galiza. 

Atualmente, Santiago de Compostela atrai turistas de todo o mundo, não só pela 

religião, mas pela cultura e pela modernidade da cidade. 

 

2 https://pt.countryeconomy.com/demografia/populacao/espanha-comunidades-autonomas/galiza 

3 https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela 

4 https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela 

5 https://www.archdaily.com.br/br/01-44001/a-cidade-da-cultura-eisenman-architects 
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1.2.  A Universidade de Santiago de Compostela 

    A USC é uma instituição pública e faz parte das Universidades mais antigas da Europa 

e do Mundo. A sua história remonta à data de 1495, com quase 500 anos de história, sendo a 

Universidade mais antiga da Galiza.  

   A Universidade tem quatro Campus- Campus Norte, Campus Sul, Campus Histórico e 

Campus Lugo- que integram dezanove Faculdades. 

 O Campus Norte oferece sete cursos nas áreas Económicas e Sociais. 

 O Campus Sul é o complexo com maior número de cursos, oferecendo 12 áreas de 

estudo relacionadas com Matemática, Política, Biologia e Física. 

 O Campus Histórico ou Campus de Excelência, fornece quatro áreas de estudo: 

Medicina, Filosofia, Geografia e História. Estes são os cursos mais antigos da USC e com o 

maior número de professores Catedráticos. 

O Campus Lugo ou Campus Vida tem oito cursos relacionados com Medicina 

Veterinária e Humanidades e localiza-se a cerca de 50km da cidade de Santiago de 

Compostela. 

A USC recebe anualmente quase 20.000 estudantes para ingressar em algum ciclo de 

estudos superiores. A Universidade é conhecida pelo seu ensino de excelência e pelo seu 

acompanhamento em investigações de Mestrado e Doutoramento. 

 

1.2.1. Missão, Visão e Valores6  

Missão- Funções da USC: 

• Potencializar uma educação democrática com princípios respeitadores dos direitos 

humanos; 

• Reforçar a formação dos estudantes com objetivos técnicos e científicos; 

• Difundir e valorizar conhecimentos económicos e culturais; 

• Transmitir conhecimento e cultura através da Universidade; 

 

6 https://www.usc.gal/gl/usc/institucional/mision-vision-valores 
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• Prestar apoio no desenvolvimento técnico, científico e artístico na sociedade Galega. 

 

Visão- A Universidade destaca-se: 

• Pela excelência e ensino de prestígio 

• Pela sua oferta académica; 

• Pelo seu compromisso com a sociedade; 

• Pela sua gestão transparente e responsabilidade; 

• Pela promoção de um ensino altamente qualificado para formar bons profissionais. 

 

Valores- Compromisso Institucional: 

• Com respeito por todas as pessoas, principalmente, estudantes e trabalhadores da 

USC; 

• Com transparência, eficácia e eficiência na gestão de todos os recursos; 

• Com gestão baseada na confiança e responsabilidade; 

• Com transparência no desenvolvimento Cultural, Económico e Cultural da Galiza. 

 

1.2.2. Caracterização do Serviço de Relações Exteriores  

 O  SRE é composto pelos departamentos relacionados com as Relações Internacionais, 

assuntos económicos e Reitoria. No total, emprega mais de 250 colaboradores. Aqui, são 

resolvidos todos os assuntos relacionados com mobilidade, incluindo, contratos, bolsas e 

outros tipos de apoio. 

  No quadro abaixo é possível verificar os serviços existentes no SRE. 
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Quadro 1- Organização do SRE 
Fonte: Secretaria da USC 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO DAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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2.1. Enquadramento Programático e Institucional 

2.1.1. Protocolos internos e externos 

   A USC tem protocolos internos que visam melhorar a qualidade de vida entre os 

estudantes. Todos os protocolos assinados entre a USC e a respetiva entidade são pensados 

para facilitar o primeiro contacto dos novos estudantes com a cidade de Santiago de 

Compostela. 

  Existem protocolos internos com: 

• Residências de estudantes através de protocolos com hotéis; descontos em cafés e refeitórios; 

descontos em transportes.  

• Banco Santander: O Banco Santander promove a mobilidade internacional para o 

desenvolvimento da área Ibero-Americana (Portugal, Brasil, América Latina) mediante a 

assinatura de uma convenção da CRUE ( Conferência de Reitores de Universidades 

Espanholas) para criar as Bolsas Ibero-americanas de Mobilidade Santander .O programa de 

bolsas é uma iniciativa do Banco Santander para estudantes de países da América Latina nos 

quais o Banco Santander opera (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, 

Portugal, Porto Rico, Uruguai e Venezuela). As bolsas promovem a mobilidade internacional 

de estudantes de universidades espanholas com instituições académicas presentes nesses 

países que mantêm acordos de colaboração com o Banco Santander.   

 Todos os protocolos visam apoiar e melhorar a vida académica de toda a comunidade 

estudantil da USC. 

 A USC tem protocolos externos com países da Europa, África, Ásia e América.  São 

mais de 600 acordos com países de quase todo o mundo. Recebe anualmente cerca de 1.000 

estudantes de Erasmus por ano, através de vários acordos, entre eles: Erasmus+ ICM 

(International Credit Mobility), PATEX (Programa de Atencion a Estudiantes 

Extracomunitários) e SICUE (Sistema de Intercâmbio entre Centros Universitários de 

España).  

 O programa ICM apoia a mobilidade de indivíduos matriculados ou empregados numa 

instituição de ensino superior de um país do programa para um país parceiro ou  
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vice-versa. No quadro abaixo é possível verificar os dados do programa ICM da USC, os 

países e o número de estudantes previstos: 

Quadro 2- Estudantes ICM 
Fonte: http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/perfis/internacional/descargas/USC-Erasmus-Plus-

ICM-2019_2022.pdf 
 

 

 É possível concluir que, dos 379 acordos ICM, a maioria dos estudantes ICM são 

provenientes da Bósnia e Herzegovina, com 34 acordos assinados entre as duas 

Universidades. 

 O protocolo PATEX é aplicado a todos os estudantes que não têm residência 

permanente em Espanha e que não possuam nacionalidade comunitária. Os alunos PATEX 

são, maioritariamente, provenientes da China, Índia, México, Brasil. O seguinte gráfico 

mostra distribuição dos alunos por ano letivo em função do grau académico neste programa. 
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Gráfico 1- Estudantes PATEX 
Fonte: USC; 

Por: Antia Avilla Varela , Serviço de Relações Exteriores da USC & Maria Inês da Cruz Gaspar 

 

 Como se pode verificar no gráfico, os estudantes do programa PATEX escolhem a 

USC principalmente para fazer um mestrado. Essa escolha é devido ao vasto número de 

mestrados, com um ensino de excelência, juntamente com os apoios monetários que os 

mesmos recebem.    

 As bolsas de estudo, por estudante PATEX, podem ultrapassar os três mil euros. 

No ano letivo de 2019/2020 estavam inscritos 42 estudantes em licenciatura e 189 estudantes 

em mestrado. 

Os estudantes inscritos na licenciatura desceram bastante no ano letivo 2019/2010 devido a 

um problema entre a USC e algumas Universidades na China. Como uma grande parte dos 

estudantes são provenientes da China, o problema afetou demasiado as estatísticas, 

comparativamente a outros anos letivos.  

 O programa SICUE consiste na mobilidade entre Universidades espanholas, ou seja, 

só estudantes espanhóis (matriculados em outras universidades espanholas) podem efetuar 

este tipo de mobilidade. O programa assemelha-se ao Vasco da Gama, em Portugal. O 

programa promove um conhecimento mais aprofundado do próprio país, sendo possível viver 
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numa cidade com aspetos sociais e culturais diferentes. O projeto também tem estágios ao 

abrigo do mesmo programa.  

  No ano letivo 2019/2020 estavam matriculados no programa SICUE 143 alunos. 

Todos os novos estudantes da USC têm uma pasta com o seu nome e com todos os 

documentos associados à sua mobilidade.  

 

2.1.2. Centro de Bem-Vinda Internacional 

 No CBI, o SRE é responsável por acolher os novos estudantes, esclarecer eventuais 

dúvidas, acompanhar e organizar a documentação dos mesmos. O CBI é responsável pelo 

esclarecimento de dúvidas que os estudantes da USC possam ter relativamente a bolsas de 

estudo. No início do novo ano letivo, é necessário um estudo prévio relativamente a todas as 

licenciaturas, mestrados e doutoramentos existentes nos diferentes campus da USC para 

conseguir esclarecer o máximo de dúvidas. Foi necessário também um conhecimento prévio 

relativamente aos protocolos existentes para facilitar a organização dos dados dos estudantes 

nas suas respetivas pastas.  
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CAPÍTULO III-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Centro de Bem-Vinda Internacional - Serviço de Relações Exteriores 
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3.1.   Receção e apoio aos novos estudantes  

              Na chegada à USC, o SRE forneceu um correio eletrónico específico para que a 

estagiária pudesse entrar no sistema da universidade (x-Campus) e aceder a todos os 

documentos necessários para realizar um bom trabalho. Esse correio eletrónico dava acesso 

direto ao contacto com os estudantes, de forma a ajudá-los de forma profissional e organizada. 

 A USC recebe todos anos, aproximadamente, 1000 estudantes internacionais. Foi 

necessária uma grande organização e uma ótima capacidade de comunicação, tanto em 

português, como em inglês, galego e espanhol, para efetuar o primeiro contacto de forma 

correta. 

  A USC tem organizações de Erasmus dispostas a ajudar os novos estudantes, entre 

elas a ONG (Organização Não Governamental) SharingGaliza- que organiza viagens de 

grupo e promove a união entre os estudantes de Erasmus de todos os países.   

 Os estudantes ICM e PATEX chegaram ao CBI em agosto, pois eram de países muito 

distantes, enquanto os de SICUE começaram a chegar em setembro, devido à facilidade de 

deslocação. O trabalho da estagiária, em apoio presencial, consistiu em encaminhar os 

diferentes estudantes para os gabinetes específicos (cada programa tem o seu respetivo 

gabinete), explicar assuntos relacionados com o alojamento, a localização dos campus e 

assuntos relacionadas com a assinatura das confirmações de chegada.  

 A comunicação foi em inglês, espanhol e, em alguns casos, em português. Quando 

chegavam grupos de vários países, eram organizadas reuniões para explicar todos os 

procedimentos, os documentos necessários e para dar uma breve informação geográfica da 

cidade. No dia 20 de setembro, foi feita uma reunião em inglês com cinco estudantes do 

programa PATEX onde foram esclarecidos todos os assuntos acima referidos. 

 

3.2.   Informação a alunos sobre cursos e bolsas  

 Uma das tarefas realizadas pela estagiária foi prestar informação sobre os cursos e as 

bolsas a que poderiam aceder os alunos. A USC possui uma vasta oferta em termos de 

licenciaturas e mestrados. Os diferentes Campus (Campus Norte, Campus Sul, Campus de 
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Excelência e Campus de Lugo), são divididos por áreas de estudo: Artes e Humanidades, 

Ciências, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Jurídicas, Engenharia e Arquitetura. 

 Na USC existem cursos de quatro ou cinco anos. A licenciatura corresponde a quatro 

anos e o mestrado a um ano letivo. 

 A maioria dos novos estudantes tiveram interesse na área de saúde, nomeadamente, 

medicina, ou na área da comunicação- jornalismo. 

 A USC possui diversos tipos de bolsas para que a maioria dos jovens consiga ter 

acesso ao ensino superior, desde bolsas apoiadas pelo Ministério da Educação, passando por 

bolsas próprias da USC e apoiadas pelo Município da Galiza, como se pode visualizar no 

quadro seguinte: 

 

Quadro 3- Bolsas USC 
Fonte: elaboração própria a partir de http://www.usc.es/es/servizos/oiu/Bolsas_estudosuniv.html 

 

* ‘’É uma entidade sem fins lucrativos de interesse público e privado, constituída em 1872 pela Sra. Juana de 

Vega que com o objetivo de melhorar as condições de vida das pessoas que vivem em áreas rurais.’’7 

 

7Obtido de:  https://juanadevega.org/es/fundacion/historia/historia/ 

 

Apoio Destinatário 

Ministério da Educaçao Todos os estudantes que necessitem de apoio devidamente comprovado e 

com aproveitamento escolar 

Municipio da Galiza - Bolsas de estudo 

de caractere especial da Galiza  

Para alunos matriculado qualquer universidade Galega que, devido a 

imprevistos, têm dificuldades económicas para continuar seus estudos. 

Ministério da Educaçao - Bolsas de 

Colaboração em Departamentos 

 

Direcionado aos alunos matriculados no último ano de licenciatura ou 

mestrado 

Municipio da Galiza- Bolsas de Apoio 

aos Estudos 

Para estudantes que iniciam estudos oficiais de graduação em qualquer 

universidade galega que não atenda aos requisitos para solicitar a bolsa do 

Ministério. 

Municipio da Galiza – Bolsas para a 

continuaçao de Estudos 

Para os alunos matriculados no segundo e subsequentes anos de graduação 

em qualquer universidade galega. 

Fundación Juana de Vega * Destina-se aos galegos, filhos de galegos ou residentes da Galícia que 

participam na fundaçao. 
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3.3.Gestão de redes sociais 

 Dentro do CBI, uma das grandes atividades da estagiária foi a gestão das redes sociais. 

As redes sociais têm cada vez mais impacto na divulgação da Instituição.  

 A USC sendo uma Universidade, está rodeada de jovens estudantes que utilizam as 

redes sociais diariamente para ler notícias, saber de eventos e tudo o que esteja relacionado 

com os seus interesses.  

 A USC está presente nas diversas plataformas sociais: Facebook, Instagram e Twitter. 

Deste modo, consegue chegar a um maior número de estudantes. O Facebook é utilizado para 

partilhar eventos e notícias relacionadas com toda a comunidade estudantil; o Instagram é 

mais direcionado para jovens, para a partilha de ideias, fotografias e estilos de vida no campus 

e na cidade de Santiago de Compostela; a plataforma Twitter é utilizada para partilhar 

assuntos de cariz administrativo e informativo. 

 O plano de redes sociais tem por objetivo melhorar a aproximação entre a USC e os 

seus alunos. O plano consistiu em: 

• No Facebook, na partilha de vídeos institucionais relacionados com eventos passados; 

• No Instagram, em posts relacionados com datas comemorativas, com o estilo de vida 

em Santiago de Compostela e na USC; 

• No Twitter, em notícias e assuntos administrativos, como por exemplo: estatísticas 

sobre cursos, estatísticas de estudantes de Erasmus. 

 As imagens criadas foram feitas de modo a informar e despertar a curiosidade dos 

estudantes, com frases e cores apelativas, através do canva que é uma plaforma de desgin 

gráfico online.  (ver exemplo nos Anexo III e IV).  

 Nas três plataformas, o conteúdo foi publicado estrategicamente, nos horários em que 

os estudantes passassem mais tempo nas redes sociais, ou seja, depois das 15 horas. 
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 O objetivo principal era chegar a um maior número de estudantes e outras pessoas fora 

da USC para que estes conhecessem os eventos e serviços de modo a despertar curiosidade 

para angariar mais estudantes. 

 Para obter uma boa gestão das redes sociais, foi criado uma folha de Excell para seguir 

as estatísticas do número de seguidores nas plataformas ao longo das semanas. Em agosto, no 

primeiro mês do estágio curricular os números de seguidores eram os seguintes: 

Facebook:7680 seguidores; Instagram: 1144 seguidores; Twitter: 367 seguidores. No final de 

outubro, aumentaram para: Facebook: 7770; Twitter: 460; Instagram: 1400. 

 

3.4.Reunião Geral 

   Esta reunião foi realizada no dia 9 de outubro entre o CBI e a Diretora do SER, onde 

foram abordados assuntos como: próximas viagens dos colaboradores, melhorias a fazer no 

serviço e planificação de férias. 

 Devido a todos os protocolos existentes na USC, as colaboradoras do CBI viajam 

bastante para outros países de modo a promover a USC. As viagens tiveram lugar nos dias 17 

de outubro, para a China, e 24 do mesmo mês, para o México. Para cada destino foram três 

colaboradores, tendo passado uma semana no destino em feiras Universitárias. Na reunião 

foram ainda discutidas a elaboração dos itinerários dos colaboradores durante a                         

sua deslocação internacional e as estratégias a efetuar para melhorar a promoção da USC no 

exterior. 

 Com a quantidade de estudantes internacionais que a USC recebe anualmente, foram 

propostas algumas melhorias para a web: 

• Melhorar a funcionalidade da web para facilitar a realização dos processos académicos 

e administrativos em inglês; 

• Implementar a matrícula para os alunos que chegam de mobilidade; 

• Melhorar a difusão dos programas da USC e da oferta formativa; 

• Facilitar a informação na web para as pessoas que não têm competências linguísticas 

em Espanhol. 
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 A planificação de férias foi objeto de discussão para partilhar tarefas com a estagiária. 

As responsabilidades que ficaram acordadas para a mesma foram: 

• Receber e informar os estudantes de licenciatura e de mestrado; 

• Verificar as confirmações de chegada dos estudantes outcoming8 e as assinaturas das 

confirmações dos estudantes incoming (PATEX). 

 

3.5.Welcome Day- International Student’s 

  A USC organiza o evento Internacional Students – Welcome Day desde 2015 para 

integrar todos os novos estudantes na cidade de Santiago de Compostela e na cultura Galega. 

Todos os anos, a Universidade de Santiago de Compostela acolhe mais de 1.000 estudantes 

internacionais, de mais de 40 países diferentes. 

 Para a celebração do evento foram necessários vários patrocinadores no sentido de 

apoiar o evento, nomeadamente com produtos (alimentos e bebidas) para distribuir durante o 

evento por todos os participantes. 

 O evento teve ainda a participação da empresa Torres y Carrera, especializada em 

comunicação, para garantir uma boa cobertura da imprensa e uma boa publicidade. A Torres y 

Carrera ficou responsável pela comunicação escrita, através de uma revista pós evento da 

qual constavam todos os pontos fortes, testemunhos e imagens relativas ao mesmo; pela 

publicidade (imprensa); pela organização do espaço; e pela atividade em grupo.  

  O evento cresceu imenso em relação a anos anteriores. Em 2017, recebeu cerca de 250 

estudantes e, em 2018, recebeu 300 novos estudantes no evento. Com o aumento da aderência 

dos estudantes são também necessários mais patrocínios, mais imprensa e mais apoio por 

parte de todos os colaboradores do SRE. 

 As plataformas utilizadas para o evento foram o canva e o mailchimp. O mailchimp é 

uma plataforma para enviar campanhas de email em formato html compatíveis com todos 

tipos de email. A supervisora de estágio ofereceu completa liberdade para a estagiária 

elaborar as tarefas pedidas. 

 

8 Outcoming- Estudantes que saem da USC ;  Incoming- Estudantes que entram na USC. 
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 A atividade foi realizada num espaço muito conhecido: o Prazo de Fonseca. Pela sua 

importância arquitetónica e histórica, e por acolher os recém-chegados da USC, é um espaço 

de referência para estudantes internacionais na chegada à cidade. A parte dos discursos 

institucionais foi feita no Salão Nobre. De seguida, a parte lúdica foi realizada nos Jardins de 

Fonseca. 

 

3.5.1. Pré-Evento 

   A organização do evento passou por uma check-list, com todos os pontos necessários e 

com as datas de realização dos mesmos, para evitar falhas e facilitar toda a organização. No 

quadro seguinte pode verificar-se apenas uma parte da check-list. No entanto, foi a parte onde 

a estagiária teve mais intervenção (pode ver-se a check-list completa no Anexo V). 

 

 Quadro 4- Check-list Evento 2019 
Fonte:Lucía Barreiro Valladares International PR, Social Media and Marketing Manager; Serviço de Relações 

Exteriores & Maria Inês Gaspar 
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 As tarefas ficaram previamente acordadas entre a supervisora e a estagiária de modo a 

dividir o trabalho. A estagiária tinha experiência em organização de eventos, o que facilitou a 

maioria dos processos.  

 A promoção e divulgação do evento foram dos principais focos para aumentar o 

interesse dos estudantes. Porém, tarefas como reuniões, o envio dos convites e o plano de 

redes sociais, foram fundamentais para a organização do evento. A figura seguinte mostra 

uma das atividades realizadas no âmbito da promoção. 

 

Figura 1-Imagem atrativa: Evento Brevemente 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 O apoio da ONG SharingGaliza foi fundamental para o acompanhamento dos novos 

estudantes, pois a organização é focada nos estudantes de Erasmus e promove experiências 

com viagens e muita animação. Como tal, a organização tem um stand no evento para poder 

ajudar e esclarecer os estudantes sobre os eventos que organiza. Foi feita uma reunião, no dia 

30 de agosto, para acordar as tarefas que se iriam desempenhar durante o dia do evento. A 

SharingGaliza participou no evento anteriormente. A ONG ErasmusCompostela também 

participou no dia do evento. Cada organização tinha direito a um Stand para promover as suas 

viagens, eventos e ideias.  
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 A preparação de ofertas para os novos estudantes foi feita no CBI da USC, onde foi 

feita a contagem e a montagem dos respetivos kits. Foi necessário criar e enviar e-mails 

através da ferramenta mailchimp, atualizar as bases de dados utilizando o Microsoft Excel 

com todos os novos alunos, para facilitar o envio dos convites através da plataforma. Foi 

necessário também preparar o programa, com os discursos institucionais, dinâmica de grupo 

entre os novos estudantes para promover a integração, catering, espaço de dança da USC e 

DJ.  Foi indispensável verificar todo o espaço para satisfazer as necessidades de todos os 

participantes. 

 A imprensa e os fotógrafos foram importantes para uma boa divulgação depois do 

evento, para captar atenções e para publicitar a USC nos meios sociais. Durante o Welcome 

Day, participaram na cobertura do evento os seguintes meios de comunicação- Television de 

Galicia, Radio Galega, Radio Voz, La voz de Galicia e El Correo Galego. A Television de 

Galicia é um canal de televisão espanhol que faz parte da televisão pública autónoma da 

Galícia. O canal de televisão e a Radio Galega fizeram transmissões em direto e entrevistas a 

estudantes de várias nacionalidades para recolher as primeiras impressões dos mesmo 

relativas à cidade e à Universidade.   A Radio Voz efetuou entrevistas em direto com vários 

estudantes internacionais e com a reitoria da USC, após o discurso Institucional. Os jornais- 

La voz de Galicia e El Correo Galego desenvolveram as notícias sobre o evento no formato 

tradicional (em papel) e digital para manter o máximo de pessoas informadas sobre o 

acontecimento. A figura seguinte mostra a comunicação social envolvida: 
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Figura 2-Imprensa Evento 2019 
Fonte: 

https://1898.es/2015/03/02/reportaje-en-el-informativo-y-television-de-galicia/; 
https://www.ivoox.com/escuchar-online-radio-galega_tw_138_1.html; 
https://www.lasaludnatural.es/la-salud-natural-en-radio-voz-galicia/; 

https://www.lavozdegalicia.es/; 
https://www.tebeosfera.com/entidades/el_correo_gallego.html 

 

 

 

 

3.5.2. Patrocínios  

  Foram necessários vários patrocinadores para fornecer alimentos e bebidas durante o 

evento. Os patrocinadores colocaram um stand no espaço da realização do evento e foram 

incluídos os seguintes materiais promocionais: publicações nas redes sociais (Facebook, 

Twitter, Instagram), comunicados à imprensa, nos convites o cartaz do programa e 

acreditações dos estudantes. 

Os patrocinadores em 2019 foram: El Corte Inglés; Biscuits Galicia; La Galiciana; Gadis; 

Costumes; Condes de AlbaRei e Concelho de Santiago. 

   Apesar da estagiária ter tido contacto com todos os patrocinadores, aqueles com quem 

manteve um mais ativo foram a La Galiciana e a rede de supermercados Gadis.  

  La Galiciana é o primeiro Mercado gastronómico da Galiza. Está localizado num 

edifício de estilo industrial. O mercado combina a tradição da Galiza com uma visão 

moderna. O espaço do Mercado possui restaurantes, cafés e lojas gourmet. No Mercado existe 

também música ao vivo, lazer, degustações de produtos, oficinas de culinária e celebração de 

festas gastronómicas e feiras de vinhos galegas, entre muitas outras atividades. Também 

fornece serviços complementares, como restauração ou reserva de espaços para a promoção 
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de iniciativas públicas e privadas. Foi o primeiro ano que a empresa participou no evento, e, 

por esse motivo, todo o processo foi mais lento e demorado. 

 Ficou acordado entre a USC e a La Galiciana as seguintes condições para o evento: 

• No Welcome Day os alunos receberiam um cartão convite para visitar o Mercado; 

• Patrocínio de 3 barris de cerveja ESTRELLA GALICIA (+ bar + 2 garçons) – O 

consumo de cerveja estava limitado a 1 senha por cada pessoa (também inserida no 

kit); 

• Patrocínio com comida regional; 

• Logótipo: entrega e montagem do material feito pela empresa. 

  Pós-evento os estudantes de Erasmus beneficiariam de descontos em eventos 

patrocinados pelo Mercado La Galiciana durante a sua estadia, através do cartão presente 

oferecido, e poderiam também visitar o Mercado com oferta de uma bebida.  

 Haveria ainda desconto em cartão nas seguintes visitas: Museu de Estrella Galicia; 

fábrica COREN; Conservera FRINSA; fábrica de queijo ARZUA; vinícolas de CAMBADOS; 

Avícola GALOCELTA; Visitas a diferentes produtores cobertos pelo selo GALICIA 

CALIDADE. 

 Os novos estudantes estiveram incluídos em sorteios realizados ao longo do ano para: 

• Bilhetes para jogos do MONBUS OBRADOIRO CAB; 

• Bilhetes de futebol SD COMPOSTELA; 

• Bilhetes para o futebol de CELTA DE VIGO; 

• Bilhetes para o futebol RC SPORTS. 

A reunião com a La Galiciana foi realizada no 23 de agosto para recordar as condições 

definidas anteriormente. 

 Concluindo, o acordo permitiu que os estudantes aprendessem mais sobre a sociedade, 

cultura, indústria e comércio galegos, esperando que isso beneficiasse um elo futuro, 

tornando-os embaixadores da Galiza. Deste modo, os novos estudantes seriam um agente 

promotor da marca além-fronteiras. 

   A rede de supermercados Gadis, de origem Galega, é bastante conhecida por ser uma 

rede com preços bastante acessíveis. Integra cerca de 400 supermercados, sendo líder de 
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distribuição no noroeste do País. Como tal, a maioria dos seus mercados estão espalhados pela 

Galiza e por Castela e Leão. 

 

 

Figura 3-Alguns dados sobre Gadis 
Fonte: https://www.gadisa.es/empresa.php 

 

  

 A empresa patrocinou o evento em anos anteriores. Ficou acordado que haveria 

este ano: 

• Patrocínio com 350 euros em supermercados Gadis para a USC utilizar no que fosse 

necessário; 

• Publicidade através da imprensa com fotos e vídeos da marca; 

• Logótipo: entrega e montagem do material feitas pela empresa. 

 A reunião foi realizada no dia 27 de agosto para confirmar a proposta. 

 

   Os restantes patrocínios traduziram-se em alimentos e dinheiro direto em troca de 

publicidade. Como a estagiária não manteve um contacto direto com estes, não pode 

confirmar os valores acordados. 

        No entanto, fica registado o contributo dos restantes patrocinadores no evento: 

• El Corte Inglés: vale de desconto de 10% em compras nas diferentes lojas; 

• Costumers: patrocínio com empanadas (a especialidade da organização é esse tipo de 

comida); 

• Biscuit Galicia: patrocínio com alimentação; 

• Condes de AlbaRei: marca de vinhos conhecida na Galiza, que patrocinou o evento 

com 24 garrafas de vinho. 
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• Concelho da Galiza: tenda de eventos para a elaboração do Welcome Day. 

 No quadro abaixo, é possível verificar a gestão dos patrocínios:  

Gestao dos patrocinios 

Concellho de Santiago Tenda para o evento 

El Corte Inglés 10% de descont em vale numa compra. 

Costumes 10 kg de tartes empanadas. 

 

La Galiciana 

3 barris de verveja + 2 empregados de balcao+ cartao 

descontó 

Gadis Cheque de 350€  em compras Gadis. 

Biscuit Galicia 

6 quilos de bolachas e 6 quilos de madalenas de 

chocolate 

Condes AlbaRei 12 botellas de viño blanco e 12 botellas de viño tinto  

 
Quadro 5-Gestão de Patrocínios 

Por: Lucia Valladares, International PR, Social Media and Marketing Manager e Maria Inês da Cruz Gaspar 

 

 Todos os patrocínios exigiram publicidade durante todo o evento, através das mais 

diversas atividades: 

• Acreditações dos estudantes; 

• Nota de imprensa em qualquer meio de comunicação; 

• Publicidade nas redes socias; 

• Presença no jogo e nas atividades relacionadas com os estudantes; 

• Expositores ao longo de todo o evento (como é possível visualizar na figura seguinte)  

 

 



Instituto Politécnico da Guarda                                                                             

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

 

 

 

  Maria Inês da Cruz Gaspar 

25 

 

Figura 4-Stand El Corte Inglés Evento 2019 
Fonte: USC. Internacional 

 

 

3.5.3. Welcome Pack 

  O Welcome Pack é um kit com várias ofertas, possuindo alguns materiais com 

informações relativas à USC e à cidade de Santiago de Compostela, para que os estudantes se 

sentissem bem recebidos, motivados e animados. Para a elaboração dos kits foram utilizados, 

maioritariamente, materiais de anos anteriores e algumas oferendas dos patrocinadores. 

 Os kits do Welcome Pack incluíram: bolsa USC; caneta e caderno USC; estojo com 

dois porta minas; pen drive; post-it’s; mapa da cidade; vale El Corte Inglés; vale com uma 

Cerveja – La Galiziana + cartão presente. 

  Para a elaboração do kit foram utilizados 600 bolsas, canetas e cadernos de anos 

anteriores. Os mapas e os cartões informativos foram refeitos e atualizados. Dessas 600 

bolsas, foram feitos 400 kits, tendo a estagiária colaborado na elaboração dos mesmos.  
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Figura 5-Welcome Pack Evento 2019 
Por: Maria Inês da Cruz Gaspar 

 

 

3.5.4. Plano de redes sociais 

  Planear “significa preparar e apoiar o futuro com um programa de ação’’ (FERREIRA, 

McGraw-Hill, 2001), como tal, a estagiária fez o planeamento das redes sociais com o apoio 

da plataforma canva. 

 Através do canva, foram criadas, pela mesma, várias imagens atrativas (ver alguns 

exemplos nos Anexos VI, VII, VIII) para motivar a inscrição dos estudantes no evento. O 

plano começou no dia 28 de agosto e foi até à data do evento, dia 14 de setembro.  

 O plano nas redes sociais foi muito focado no Instagram devido à facilidade de 

publicações (não só no feed, mas também nos stories). Com o plano cronometrado e com as 

imagens feitas, foi necessário marcar uma reunião com a Torres y Carrera para avaliar o 

trabalho de Marketing feito pela estagiária. A reunião teve lugar no dia 28 de agosto, tendo a 

agência ficado com as imagens feitas pela estagiária. As inscrições para os estudantes abriram 

no dia 5 de setembro e fecharam no dia 12 do mesmo mês, e todo o processo foi feito online.  

 

3.5.5. Design do programa do evento 

  O design do programa do evento foi completamente elaborado pela estagiária. O 

design apenas foi utilizado nos convites via correio eletrónico. 
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O design do programa do evento Welcome Day consta da figura seguinte. 

 

 

 

Figura 6-Design do programa do Evento 2019 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.5.6.  Mailchimp e envio de convites 

 A estagiária criou um convite (Save the Date) diretamente na plataforma, com os 

vários modelos disponíveis, do qual constava o dia, a hora, a localização, o programa do 

evento e um link direto para a inscrição online (única forma de inscrição). Para a plataforma 

enviar todos os convites para os novos estudantes, foi necessário atualizar os e-mails de todos 

os alunos com o Microsoft Excell. O evento era no dia 14 de setembro e os convites foram 

enviados no dia 5 de setembro, com um link direto para a inscrição online e com um 

questionário reativo a restrições alimentares. 

 O mailchimp fornece dados estatísticos excelentes para conseguir acompanhar a 

aderência ao convite. Deste modo, foi possível ter a perceção sobre a quantidade de 
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estudantes que iriam estar presentes no dia 14 de setembro. Foram enviados 654 e-mails. Os 

dados obtidos foram as seguintes: 

 

 

Figura 7-Open Rate MailChimp 

Fonte: MailChimp 

 

 

 Assim, dos 654 emails enviados, 571 pessoas abriram o correio eletrónico. Do e-mail 

enviado constava um link para a inscrição. Nesse acesso, este foi o resultado: 

 

Figura 8-Click Rate MailChimp 

Fonte. MailChimp 

 

 Com os dados obtidos, é possível concluir que das 571 pessoas que abriram o e-mail, 

432 mostraram interesse e abriram a inscrição para o evento Welcome Day. 

 Com o mailchimp também foi possível comprovar o horário em que a maioria dos 

estudantes abriu o e-mail, como mostra o gráfico seguinte. 
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Gráfico 2-Horário de abertura do e-mail 
Fonte: Mailchimp 

 

 É possível verificar que a maior taxa de abertura foi entre as 14 horas e as 16 horas, 

em ambas as linhas.  

 

3.5.7. Catering  

   Toda a alimentação do evento foi pensada para todas as pessoas. Como a USC recebe 

estudantes de todo o mundo e de todas as culturas, na hora de escolher o catering foram 

necessárias algumas considerações: religião/cultura dos estudantes; alergias; intolerâncias; 

vegetarianismo e veganismo. Com o questionário feito através do mailchimp foi possível ter 

em consideração o número de doses necessárias e as restrições alimentares. 

 Para facilitar a escolha dos estudantes, a estagiária criou etiquetas através da 

plataforma canva para identificar a comida durante o evento. No final, as etiquetas foram 

fotocopiadas, recortadas e colocadas nos alimentos correspondentes a cada desenho. 

 As empresas La Galiciana, Costumers, Gadis e Biscuits Galicia, patrocinaram alguma 

da comida fornecida no evento. As mesas foram preparadas pelos voluntários da USC e pelos 

representantes de cada patrocínio.  
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 Relativamente a bebidas, a La Galiciana patrocinou 3 barris de cerveja e com 2 

bartender’s para satisfazer as necessidades dos estudantes. Com o apoio do Gadis 

(350EUROS) foram compradas algumas das restantes bebidas necessárias para o evento. No 

entanto, foram realizados mais gastos com a alimentação e as bebidas para cobrir todo o 

evento.  

 

3.5.8. Prova Wi-Fi 

 No dia do evento foi realizada a prova de Wi-fi feita pela estagiária. O contrato foi 

fechado no dia 3 maio (ver Anexo IX) e cobriu o espaço de forma a que todos os estudantes 

pudessem utilizar a internet. 

 

3.5.9.  Receção dos novos estudantes durante o evento 

            A entrega de acreditações aos novos estudantes foi a primeira etapa do evento, no 

CBI, pois foi o local por onde todos os estudantes entraram para o mesmo. 

 Na chegada, foram formadas filas em direção aos diversos postos com as acreditações, 

tendo cerca de 20 colaboradores ajudado na tarefa de organizar e facilitar o processo. Os 

novos alunos dirigiram-se a cada posto, onde receberam a acreditação escrita com o seu nome 

(o nome é escrito na hora de chegada, com uma caneta). Na receção aos novos estudantes foi 

possível efetuar o primeiro contacto e esclarecer algumas das eventuais dúvidas dos mesmos. 

 De seguida, os estudantes foram encaminhados para o espaço do evento onde tinham 

encontro marcado com as ONG’s de Erasmus e com os stands dos patrocinadores.  

Todos os patrocinadores estiveram presentes nas acreditações, os quais podem ser 

identificados na figura seguinte. 
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Figura 9-Acreditações Evento 2019 
Fonte: Maria Inês da Cruz Gaspar 

 

3.5.10.    Direitos de imagem 

   Devido aos meios de comunicação existentes e à partilha de fotos nas redes sociais, 

todos os estudantes tiveram de assinar um documento (ver Anexo X) em como autorizavam, 

ou não, a ser fotografados. O documento foi usado em anos anteriores e apenas foi necessário 

alterar o ano letivo do evento. A estagiária imprimiu 100 documentos em língua inglesa e 300 

em língua espanhola. Os estudantes assinaram o documento no dia do evento, na chegada ao 

CBI. Com a diversidade de culturas existentes no evento, alguns estudantes preferiram não ser 

fotografados, pois, as fotografias foram utilizadas não só pela USC, mas também pelos 

patrocinadores e pela imprensa. 

 

3.5.11.    Pós evento e comparação de custos 

  Após o evento, foi importante avaliar os custos efetuados e comparar com anos 

anteriores, o que nos mostra o quadro seguinte: 



Instituto Politécnico da Guarda                                                                             

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

 

 

 

  Maria Inês da Cruz Gaspar 

32 

Edición 2018 Edición 2019  

Concepto Importe (con IVA) Importe (con IVA) 

Carpa Cedida por Concello de Santiago Cedida por Concello 

Catering  2900 3135 

Merchandising (1.000 unidades mochilas 

USC) 1512 Año anterior 

Photocall 850 Año anterior 

Grupo Musical 665 Espazo de Danza USC 

Actividad de dinamización + presentador 1140 1113 

Alquiler equipo audiovisual + tarima + 

trasera + técnico de sonido 750 1004 

Coordinacion Torres&Carrera 1210 1210 

Impresión materiales 182 182 

Materiales dinámica  

 

303 

Vídeo + fotos 790 308 

DJ + Equipo 690 690 

TOTAL 10689 7945 

 
Quadro 6-Comparação de Custos Evento 2018 e 2019 

Por: Lucía Barreiro Valladares 
International PR, Social Media and Marketing Manager & Maria Inês da Cruz Gaspar 

 

  Como já referido, a USC aproveitou materiais do ano anterior. Os kits oferecidos aos 

novos estudantes foram reaproveitados de anos anteriores e, no lugar do Grupo Musical, foi 

escolhido o espaço de Dança da USC. O catering do evento aumentou significativamente 

devido à enorme aderência dos estudantes. Como tal, foram necessários mais investimentos 
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para melhorar os efeitos audiovisuais. Quanto aos restantes recursos, é possível verificar uma 

baixa de preços. Foram poupados 2.744 EUROS no evento de 2019 relativamente a 2018. 

 

3.5.12. Avaliação do evento 

          Após o evento, foi necessário avaliar todos os pontos positivos e verificar as melhorias 

operadas em comparação com os anos anteriores, no sentido de continuar a progredir e a 

satisfazer as necessidades de todos os envolvidos no evento. Registou-se uma melhoria 

relativamente ao espaço. No ano anterior, os estudantes tiveram que se mudar para diferentes 

espaços (Salão Nobre do Prazo de Fonseca, Câmara Municipal de Santiago, Campus Sul para 

celebrar a parte divertida de uma tenda). Essa pluralidade de espaços gerou muito caos, pois 

era um grupo muito grande, o que dificultou a movimentação pela cidade. Este ano tudo 

ocorreu no mesmo local, tendo proporcionado um maior contato entre os estudantes. Houve 

também melhorias significativas em termos de organização. Nas edições anteriores, a ligação 

era feita com antecedência e por meio de um simples correio eletrónico de texto. Este ano foi 

planeado de outra forma, através da plataforma mailchimp. O convite foi enviado através da 

plataforma o que permitiu a inclusão de imagens e um design mais atraente do que o correio 

de texto. 

 A coordenação do evento em anos anteriores foi realizada pelo Serviço de Relações 

Internacionais da USC. Já este ano e no ano anterior, foi contratada a agência Torres & 

Carrera especialista em organização de eventos, progresso que se manterá para o próximo 

ano. 

 Este ano, a restauração foi baseada em uma seleção de produtos galegos, incluindo 

opções para vegetarianos e veganos. No dia do evento, os pratos foram servidos com 

pequenas etiquetas para diferenciar os produtos que continham os alimentos (carne de porco, 

ovo, comida vegetariana etc.).  

 Relativamente à parte de diversão, foi acrescentado um DJ para finalizar o evento e 

promover uma interação e convívio entre os estudantes. A mudança foi muito bem recebida 

por todos. 
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           No evento, participaram 320 estudantes. Estiveram mais 50 pessoas a trabalhar da 

USC, com a presença da Reitoria, representantes de cada patrocínio, cerca de cinco pessoas 

representantes de cada organização de Erasmus (3 organizações de Erasmus presentes – 

Sharing Galiza, Compostela Erasmus, Erasmus SQC), mais 18 pessoas do Espaço de Dança e 

todos os membros da imprensa. Foram assim mais de 400 pessoas envolvidas no evento 

Welcome Day 2019 da USC. Os estudantes foram recebidos de forma oficial pelos 

representantes da instituição e tiveram a oportunidade de um primeiro contacto com a cultura 

da cidade de Santiago de Compostela, através da comida, da dança, e através da dinâmica de 

grupo. 

 A maioria dos estudantes foram provenientes dos seguintes países: México, Colômbia, 

França, Itália e Alemanha, tendo também um número considerativo de estudantes 

provenientes da China, Irão, Afeganistão e Japão.  

 Após o evento, foi necessário entregar os materiais dos patrocínios (roll ups de cada 

marca) e elaborar os dossiers justificativos dos mesmos. Os dossiers consistem num breve 

resumo do evento, juntamente com fotografias relativas ao patrocínio em questão, do stand, 

ou dos estudantes a publicitarem os seus produtos durante o evento. 

 A Torres & Carrera verificou as notas de imprensa que foram notícia nos respetivos 

jornais e rádios. Todos os artigos tiveram uma apresentação bastante positiva, sendo referido 

em cada um deles o número de participantes das diferentes nacionalidades, o discurso 

institucional, o apoio da USC aos estudantes internacionais e o apoio dos patrocinadores. 

 No dia 9 de outubro, foi realizada uma reunião para terminar todos os assuntos 

relativos ao evento (pagamentos). 

 A USC tende a inovar a cada ano, trazendo novos jogos, novas temáticas e abraçando 

cada cultura para promover uma boa integração dos estudantes. 

 

3.5.13. Embaixador Digital 

   A figura de embaixador digital responde a uma tendência que é muito implementada 

atualmente nos perfis sociais de outras universidades europeias e do mundo. Através deste 

projeto, são partilhados conteúdos e experiências de estudantes nacionais e internacionais. 
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 Com a partilha de publicações (fotos e vídeos), conseguem-se transmitir informações 

sobre a universidade de uma forma mais atual e real (sem conteúdos institucionais). 

 O que se pretende é que, a cada mês, um embaixador forneça conteúdos para as redes 

sociais relativas ao perfil internacional da USC, por meio de fotos, stories ou vídeos sobre o 

dia a dia vivido em Santiago de Compostela. Com as partilhas da vida real na faculdade, e das 

formas de sentir a vida universitária em geral, acredita-se que os alunos, atuais e futuros, 

consigam conhecer melhor como é a vida na Universidade de Santiago de Compostela. Além 

disso, a USC acredita que é uma oportunidade de explorar Santiago de Compostela e tornar a 

cidade mais atraente como destino educacional, cultural e turístico, por estudantes locais e 

estrangeiros.  

 Os embaixadores foram contactados pelos diversos meios de comunicação da cidade, 

como por exemplo, pela La Voz de Galicia, para partilhar a sua experiência na cidade e 

promover a USC. 

 Durante o mês de agosto, a estagiária publicou uma imagem no Instagram (não da sua 

autoria) para avisar os estudantes da existência do projeto. Na foto publicada estava o 

contacto eletrónico para os interessados enviarem um e-mail para participar no projeto. A 

estagiária ficou responsável por responder aos interessados e selecionar os interessados.  Com 

esse primeiro contacto, foi possível começar a organizar os estudantes para os respetivos 

meses. Cada mês do ano letivo tem um embaixador diferente.  

 O segundo passo foi convocar cada um para uma reunião informativa onde foram 

apresentadas as características do programa de embaixadores digitais. Foi dado a conhecer aos 

estudantes as redes sociais da USC e explicado o pretendido (que tipo de conteúdo era 

procurado para o projeto). No dia 26 de setembro, foi organizada uma reunião no CBI com os 

interessados, onde foram discutidas todas as informações necessárias para uma boa prática. 

Foram utilizados testemunhos de estudantes que participaram anteriormente, com fotos e 

textos ilustrativos elaborados pelos mesmos.  

 Durante a reunião, os estudantes mostraram interesse e foram partilhadas ideias para 

melhorar as redes sociais através da partilha dos conteúdos. As condições da USC para a 

participação no projeto eram: 
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• Foto da apresentação ao lado da estátua de Fonseca antes de iniciar o projeto (estátua 

presente no serviço de relações exteriores da USC);  

• Quatro fotos da experiência dos embaixadores em Santiago de Compostela e na 

Universidade: primeiras impressões, o que mais gostavam, o que os surpreendia na 

cidade (por exemplo: fotos de comida, de ruas, de ambiente noturno). O embaixador 

pode propor uma foto do seu lugar favorito na cidade, da sua faculdade ou da 

Universidade, do seu café, do bar favorito. Para isso, podia utilizar qualquer tipo de 

efeito nas fotos, tendo em consideração a partilha do local onde foram captadas; 

• Textos que acompanhavam as publicações escritos pelos embaixadores com liberdade 

de escrita criativa, em língua inglesa e espanhola. 

• A USC ficava no final com as fotos que os embaixadores tinham enviado. Essas fotos 

poderiam ser publicadas futuramente no perfil das redes sociais da USC. 

 Durante o estágio, foram selecionados os embaixadores para o primeiro semestre do 

ano letivo (meses de outubro a fevereiro). Das cinco pessoas, duas eram de nacionalidade 

Brasileira, outras duas de nacionalidade Mexicana e uma de nacionalidade Polaca. O 

acompanhamento surgiu quando os embaixadores aceitaram o programa.   

 Quando os embaixadores publicavam as suas fotos nas suas redes sociais, enviavam, 

também, para o contacto eletrónico da USC da estagiária com os respetivos textos para a 

publicação nas redes da USC. A estagiária guardou e organizou todas as fotos em pastas, com 

os respetivos nomes e meses de cada embaixador digital, de modo a promover mais facilidade 

na procura de algo.  

   A USC acompanhou os embaixadores através de correio eletrónico e, pessoalmente, 

sempre que fosse necessário. Quando são marcadas entrevistas com os meios de comunicação 

exteriores, a USC através de Lúcia Valadares, acompanha os embaixadores ao local e 

acompanha-os ao longo da entrevista. Os meios de comunicação têm interesse no projeto, 

pois é uma forma de publicitar a cidade e a Universidade de modo a captar a atenção e 

interesse por parte dos leitores. 
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Figura 10-Nota de Imprensa, Embaixador Digital  
Patrícia Calveiro; 28/05/2019 05:00 H 

Fonte: La Voz de Galicia 
 
 

 Este projeto realizado na USC, anteriormente, não fornecia certificação aos alunos, 

muito pelo facto de nenhum deles ter pedido. A embaixadora digital do mês de maio de 2019, 

de nacionalidade mexicana, pediu se era possível obter a certificação do projeto. O certificado 

(ver Anexo XI) foi elaborado pela estagiária através da plataforma canva, onde constava a 

participação da estudante no respetivo projeto e as atividades que a mesma tinha efetuado ao 

longo do mesmo.  

 O projeto visava competências como capacidade de organização, o que é benéfico para 

quem participa, pois, a certificação vem comprovar que é um projeto capaz de mudar a vida 

dos estudantes através do reconhecimento na imprensa. Como foi mencionado anteriormente, 

os meios de comunicação costumam entrar em contacto com os novos embaixadores e no 

caso desta estudante foi o que aconteceu.  

 O certificado foi devidamente assinado e pelo Chefe de Serviço da USC para 

comprovar a veracidade do mesmo. O documento pode ser colocado no CV dos participantes 

para dar a conhecer a um futuro empregador as suas capacidades comunicativas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

           Como conclusão do estágio, foi possível avaliar os conhecimentos a nível de Gestão de 

Recursos Humanos relacionados, principalmente, com a organização de eventos, de reuniões, 

e de gestão de pessoal. Ao longo dos 3 meses, a estagiária melhorou os níveis de organização, 

muito devido a todo o apoio desde o primeiro dia de estágio e de planeamento. 

 Todos os projetos realizados permitiram desenvolver o sentido de responsabilidade, 

empenho e autonomia no âmbito do ambiente laboral, de forma a promover um futuro 

profissional com valores extremamente necessários para o bom desempenho de tarefas. O 

acompanhamento de estudantes promoveu melhorias na comunicação e aprendizagens para se 

conseguir comunicar com todos os tipos de pessoas, de diferentes nacionalidades, etnias e 

culturas. A organização do evento Welcome Day permitiu o contacto com várias entidades 

relacionadas com a imprensa, a reitoria, os professores e colaboradores da USC, através de 

várias plataformas online e de contactos com organizações externas. 

 É possível afirmar que todas as etapas ao longo do estágio foram concluídas de forma 

positiva, permitindo desenvolver competências chave para o ingresso futuro no mercado 

laboral. A prova deste facto, foi a nota máxima dada pelo trabalho e o pedido de extensão de 

estágio pelo SRE da USC (ver Anexo II), o que, infelizmente, não foi possível por parte da 

estagiária devido a assuntos pendentes no seu percurso Académico. Com todo o trabalho 

desenvolvido ao longo dos 3 meses e com a noção da realidade futura em termos laborais, a 

estagiária acredita que a formação ao longo da vida é essencial na área de Recursos Humanos 

para se manter atualizada e desempenhar bem o seu trabalho. 

 A escolha de fazer o estágio Internacional nasceu através da expectativa de aproveitar 

ao máximo tudo aquilo que a Licenciatura poderia oferecer. O estágio na USC foi uma 

escolha que enriqueceu muito a estagiária a nível pessoal e profissional. O estágio possibilitou 

um caminho nunca percorrido na formação da estudante e foi uma oportunidade única na vida 

da mesma.  

 Os meses de estágio foram uma experiência muito enriquecedora, onde foi possível 

pôr em prática todos as aprendizagens ao longo da Licenciatura em Gestão de Recursos 

Humanos. Através dele a estagiária desenvolveu várias competências e melhorou outras de 

forma a potenciar um crescimento pessoal e laboral positivos. O acompanhamento ao longo 
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do estágio foi fundamental para o bom desempenho de todas as tarefas. A equipa no Serviço 

de Relações Exteriores esteve sempre presente e disponível para ajudar em todas as tarefas, e 

só assim foi possível uma aprendizagem clara e objetiva sobre todos os assuntos e uma rápida 

absorção de todas as aprendizagens. Todas as plataformas utilizadas demonstraram que, 

atualmente, todas as organizações beneficiam de tecnologias de modo a promover a rapidez e 

eficácia em todos os processos até alcançar o objetivo inicial. Apesar do estágio ter findado, a 

formação da estudante não terminará com isso, visto que toda a vida se reflete em novas 

experiências e novos conhecimentos.   

 Após as experiências internacionais de Erasmus, na Polónia e em Espanha, a estagiária 

aconselha todos os estudantes do ensino superior que tenham oportunidade de ter uma 

experiência internacional a fazê-lo. O ensino Superior oferece várias oportunidades para quem 

quer ter novas experiências de forma a enriquecer o seu percurso profissional e 

principalmente, pessoal.  

 Ter uma experiência internacional em contexto de estágio é completamente distinta de 

uma experiência de Erasmus semestral. A noção de mercado laboral internacional abriu 

horizontes à estagiária e a vontade de não parar por aqui. Para todas as experiências 

internacionais é necessário ter coragem, mas, acima de tudo, muita curiosidade e autonomia. 

Todas as pessoas têm oportunidades, no entanto, nem todas as pessoas são feitas para 

conhecer o mundo e abraçar o conhecimento longe da família, dos amigos e do conforto. 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda                                                                             

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

 

 

 

  Maria Inês da Cruz Gaspar 

40 

BIBLIOGRAFIA 

• FERREIRA, J.M.C. e outros (2001). Manual de Psicossociologia das Organizações. 

Amadora: McGraw-Hill; 

• LEITÃO, João Carlos Pereira Mira (2018/2019), Diapositivos de Apoio à Unidade 

Curricular Sociologia das Organizações; 

• ALEXANDRE, Carlos José (2018/2019), Diapositivos de Apoio à Unidade 

Curricular Comunicação Empresarial; 

• CAETANO, Filipe (2018/2019), Aulas práticas de Microsoft Excel relativas à 

Unidade Curricular de Folha de Cálculo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda                                                                             

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

 

 

 

  Maria Inês da Cruz Gaspar 

41 

WEBGRAFIA 

• http://www.usc.es/ ; 

• http://www.usc.es/graos/es/grados; 

• http://www.usc.es/masteres/; 

• http://www.usc.es/es/servizos/oiu/Bolsas_estudosuniv.html ;  

• http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/programas/becas_santander/index.html; 

• http://juanadevega.org/ga/ ;  

• https://torresycarrera.com/; 

• https://www.gadis.es/ ; 

• http://mercadolagaliciana.es/es/mercado/ ; 

• https://estrellagalicia.es/ ; 

• http://biscuitsgalicia.es/ ; 

• https://www.condesdealbarei.com/ ; 

• https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/ ;  

• http://www.crtvg.es/tvg? ; 

• https://www.lavozdegalicia.es/ ; 

• http://www.crtvg.es/tvg/programas/telexornal-seran ; 

• http://www.crtvg.es/rg ; 

• https://www.lavozdegalicia.es/ ; 



Instituto Politécnico da Guarda                                                                             

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

 

 

 

  Maria Inês da Cruz Gaspar 

42 

• http://www.crtvg.es/tvg/programas/a-revista ; 

• http://www.crtvg.es/tvg/programas/telexornal-mediodia ; 

• https://www.elcorreogallego.es/ ; 

• https://sharingalicia.org/quienes-somos/; 

• http://erasmus.gal/erasmus-compostela/, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda                                                                             

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

 

 

 

  Maria Inês da Cruz Gaspar 

43 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda                                                                             

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

 

 

 

  Maria Inês da Cruz Gaspar 

44 

 

ANEXO 1-PLANO DE ESTÁGIO 
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ANEXO 2-AVALIAÇÃO FINAL USC 
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ANEXO 3-IMAGEM ATRATIVA INSTAGRAM 
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ANEXO 4-PÓS-GRAO 
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ANEXO 5-CHECK LIST COMPLETA 
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Acciones International Students Welcome Day HECHO 

Ubicación   

Elección de espacio: para evento e intervención institucional OK 

Gestión de permisos necesarios 

Salón Noble - Jardín de Fonseca - 

Comedor 

Confirmar tema carpa OK 

Distribución del espacio Pte Patrocinios 

Agenda de Santiago para la fecha definida  Miércoles 29/08 

Gestión Wifi día del evento OK 

Autobús de Lugo 

Si procede (el año pasado tenían 

un evento propio en el su 

Campus) 

Intervenciones institucionales   

Definición de portavoces Julio 

Contacto para gestionar asistencia OK - Envío de Macamen 

Definición de directrices para los discursos (duración, 

contenidos) Septiembre 

Estructura del evento   

Desglose de la estructura del evento (tiempo asignado a cada 

parte/ responsable de la acción y personas implicadas) OK 

Proveedores   

Reunión presentación propuesta Torres & Carreras OK 

Presupuestos foto OK  

Reunión fotógrafo OK 

Presupuesto catering OK 

Reunión Espacio de Danza USC OK 

Patrocinios   

Identificación de empresas potenciales / Contacto de persona 

responsable OK 
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Elaboración dossier informativo breve (sobre actividad y 

beneficios para los partners) OK 

Contacto/ Reunión (si procede) OK 

Formalización del acuerdo OK 

Designación de espácios Septiembre 

Convocatoria de alumnos assistentes   

Campaña teaser para ir dando pinceladas (save the date, datos 

sobre el evento y confirmación garantizada en la medida de lo 

posible) 28.ago 

Envío invitación con enlace registro al programa 03.set 

Invitación Asociaciónes Erasmus   

Sharing Galicia OK -confirmada participación 

Erasmus Compostela OK - confirmada participación 

SCQ Erasmus OK - confirmada participación  

Gestión de embajadores   

Enviada relación de países a SCQ Erasmus OK 

Programa Buddy (acompañamiento de estudiantes recién 

llegados) Se encarga Inés 

Stands durante el evento Finales agosto 

Diseño de campaña de prensa y Redes Sociales Finales agosto 

Definir en medios (envío de notas de prensa) - Establecer 

momentos mediáticos: antes, durante y depués del evento  Coordinado con Roberto 

Definir portavoces y diversificar según tema/ medio: Rector/ 

Vicerrector Int/ Vicerrectora de Com/ Jefe de Servicio/ Alumnos   

Trabajar sobre mensajes clave (similares al año pasado) Emma + Lucía 

Redes Sociales: definir cómo se difunde, en qué perfiles - Muy 

importante Instagram - TEMA CLAVES 

Community Torres y Carrera + 

Inés 

 

Semana del evento   
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Acondicionar el jardín 09.set 

Hacer distribución de todo el catering 09.set 

Plano del espacio del evento 09.set 

Reunión asociación Erasmus Inés 

Canjear productos con los vales 09.set 

Entrega de productos de patrocinadores 09.set 

Prueba wifi Inés 

Cierre inscripción 10.set 

Envío cifras acreditaciones Inés 

Envío cifras catering y desglose comida vegetariana Inés 

Impresión indicadores comida Inés 

Conexión eléctrica 12.set 

Confirmación de compañeros que colaboran  04.set 
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ANEXO 6-INSCRIÇÃO ABERTA EVENTO 
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ANEXO 7-IMAGEM ATRATIVA EVENTO 
WELCOME DAY 
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ANEXO 8-RESTAM 5 DIAS PARA ACABAR A 
INSCRIÇÃO 
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ANEXO 9-CONTRATO WI-FI 
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ANEXO 10-DOCUMENTO DIREITOS DE IMAGEM 
(ESPANHOL E INGLÊS) 
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ANEXO 11-CERTIFICAÇÃO ELABORADO PELA 
ESTAGIÁRIA DO PROJETO EMBAIXADOR 

DIGITAL 
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