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Núcleo de Estudantes de Física e
de Engenharia Física da Universidade
do Minho
Os nossos maiores eventos já organizados consistiram na organização dos Encontros Nacionais de
Estudantes de Física do ano de 2006 e de 2016.
Por outro lado, é de realçar também outras atividades desenvolvidas pelo nosso núcleo: torneios desportivos, workshops e sessões de apoio ao estudo
(para colmatar as dificuldades dos alunos e, assim,
complementar a aprendizagem dos mesmos), visitas
de estudo, atividades que liguem os alunos ao
mundo do mercado de trabalho, a divulgação dos
cursos que o nosso núcleo representa a alunos do
secundário, e ainda o banco de livros usado para
promover a reutilização dos mesmos.

Visita ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL).

O Núcleo de Estudantes de Física da Universidade do
Minho, mais conhecido como NEFUM, teve as suas origens
no ano letivo de 2003/2004. Mudou de nome, pela primeira
vez, em 2008, de modo a abranger alunos de Física e
Química, tendo uma fase letárgica entre 2010 e 2013.
Posteriormente, o núcleo retomou o nome original, regressando a um período ativo.
Deste modo, propomo-nos a promover, a difundir e a organizar atividades de índole cultural e recreativa, a representar
o NEFUM perante a associação académica da Universidade
do Minho, a Physis – Associação Portuguesa de Estudantes
de Física, e as outras instituições nacionais. Assim como a
defender os interesses dos nossos sócios nos vários sectores da Universidade.

1.º Torneio de xadrez

Para os físicos e amigos da física.

W W W . G A Z E T A D E F I S I C A . S P F. P T

Atualmente, muitas das nossas atividades têm tido
parcerias com outros núcleos tanto de dentro como
de fora da Universidade do Minho. Um bom exemplo disso foi a festa de carnaval a que se designou
Fusão Nuclear, tendo sido resultado da colaboração
de nove núcleos de estudantes da Universidade
do Minho.
Por fim, é possível consultar as nossas atividades,
seguindo a nossa página de Facebook e a nossa
página web. Mantenha-se informado porque
tentamos andar sempre atualizados no que toca
a oportunidades de emprego como bolsas de doutoramento ou de investigação e ainda estágios
e escolas de Verão.
Para saber mais:
Facebook: http://fb.com/nucleo.fisica.um/
Página web: http://nefum.pt/.

Visita ao Campus Tecnológico e Nuclear

Atividade Viagens no tempo: projeção de filme
e conversa com um especialista

