
"Abre a pestana, tana", diz o rnpper
Boss AC na leira de 'Baza, Baza'. Foi o

que Inês Oliveira fez assim que aterrou

na Universidade de Aveiro — abriu a

pestana! Percebeu que tinha de estar

muito atenta e captar tudo o que os

professores diziam sobre a maléria.

Não mudou o método de estudo, mas

passou a dedicar-se mais. Graças a is-

so, arrancou um 18 no primeiro teste

do curso de Engenharia de Materiais.

Se essa foi a principal mudança no diá-

rio de Inês, o mesmo não se pode dizer

de Dinis Santos, de Gestão Industrial.

Em menos de um mês, a vida do rapaz
de Leiria deu uma volta de 180 graus.
Em selembro de 2012, chegou a Lisboa

mesmo a tempo de fazer a matrícula e

procurar casa. I! ainda mal conhecia o

caminho para o Instituto Superior Tcc

nico, no Tagus Park, recebeu a notícia

de que fora um dos escolhidos para a

bolsa Quero Estudar Melhor (QEM),
oferecida pela Impresa epela Prébuild.

Um ano depois, Inês c Dinis inte

grani o restrito grupo de bolseiros

QEM que liveram as melhores médias

no 1° ano. Tal como eles, também João

Ferreira e António Carvalhal perten-
cem ao top. Foram, rcspctivamcntc, os

melhores em Design e em Marketing,
os outros dois cursos QEM. Os quatro

já eram bons alunos no secundário

mas têm conseguido melhores resulta-

dos na universidade, aliás, uma das

premissas que o júri — composto por
Francisco Pinto Balsemão, presidente
do Grupo Impresa, João Gama Leão,



presidente da Prébuild, e Roberto

Carneiro, ex-ministro da Educação

tem cm apreço: estudar melhor.

Voltemos a Inês, a que conse-

guiu a melhor nota em Engenharia
de Materiais e que, no primeiro les-

te, em Álgebra Linear e Geometria

Analítica, conquistou um IS e dis-

pensou os exames cm todas as ca

deiras, exceto a Desenho Técnico,

"porque era obrigatório". Apesar
de reconhecer que se senle mais

motivada a estudar por causa da

bolsa QEM, a aluna da Universida-

de de Aveiro não tem truques na

manga para tirar boas notas: "Con-

tinuo a usar o meu método, mas

agora com mais horas de estudo."

O seu segredo é "ir às aulas, estar

atenta a tudo o que o professor diz

e fazer um esludo diário, que inclui

a resolução de exercícios". Entre a

faculdade, o estudo e as saídas com

amigos, ainda encaixa quatro ho-

ras semanais de violino e orques-
tra, duas horas de desporto c aulas

de catequese ao fim de semana.

Corre por gosto porque está no cur-

so com que sonhou. Vibra com as

notícias que lê no jornal eletrónico

da universidade sobre descobertas

de novos materiais e técnicas e gos-
taria de fazer um percurso que lhe

permitisse um dia "ser um dos in

vestigadores visados nas notícias".

DINIS SANTOS Gestão Industrial
MÉDIA: 16,6 valores
DIZ QUE A UNIVERSIDADE NÃO É UMA
"MISSÃO IMPOSSÍVEL". TEM UMA
BANDA E PRATICA HÓQUEI EM PATINS

JOÃO FERREIRA
Des/gn MÉDIA: 16,2
valores "O ESTUDO

COMEÇA DENTRO DA
SALADEAULAS I

', DIZ.
JOÃO NÃO TEM PRO-
BLEMAS EM PERGUN-
TAR TU DOOQUE NÃO
ENTENDE, GOSTA DE
FAZER PESQUISAS
NA NETE JÁ CONS-
TRUIU WEBSITESE
FEZ ANIMAÇÃO EM 3D

ANTÓN IO CARVALHAL
Marketing

MÉDIA: 15,7 valores
FAZ CÁBULAS MENTAIS

E SIMULA AS
PERGUNTAS QUE LHE

PODEM SAIR NOS
TESTES. ARRANJOU

AGORA. UM TRABALHO
EMTELEMARKETING.

ADORA 3AZZ

A MISSÃO POSSÍVEL DE DINIS
Se a integração na universidade

foi fácil para Inês, não se pode di

zer o mesmo para Dinis. Quando

trocou Leiria por Lisboa, viu-se so-

zinho "numa cidade completamen-

te diferente, onde não conhecia

ninguém e onde nada era igual". E

também não foram iguais as pri
meiras notas na faculdade. Estu-

dou imenso para o primeiro teste

c não foi além de um 11 a Química.
"Mais do que surpreendido, fiquei
assustado. A nota não correspon-
dia às horas de estudo dedicadas",

admite. Isso fê-lo repensar o seu

método. Após algumas mudanças,

"os testes e exames começaram a

refletir muito mais" a dedicação.
Reconhece que na faculdade

é preciso estudar mais, mas tran-

quiliza os caloiros: "Não se trata de

uma missão impossível nem de

uma tarefa para super-heróis." E,

depois de um começo atribulado,

o aluno de Gestão Industrial termi-
nou o ano com média de 16,6 —

tendo conseguido um 20 a Elcmcn

tos de Programação. O estágio está

nos seus planos para o próximo ve-

rão c quer fazer o Erasmus "num

país como uma cultura distinta".

AS PESQUISAS DE JOÃO

É para ter um futuro promissor que

João Ferreira canaliza todo o seu

tempo para o estudo, que, no seu ca-

so, "começa logo na sala de aulas".

Não tem problemas em colocar dú-

vidas quando não percebe à primei-

ra, e quando a curiosidade subsiste

"há sempre um computador ligado

à internet disposto a dar informa-

ções". A pesquisa é para ele o "mo-

mento mais rico" quando procura
definições diferentes das dos profes-

sores e artigos sobre os temas abor-

dados. "Nunca devemos usar apc
nas o que foi dado nas aulas, pois
não vai ser isso que nos vai dar no-

tas realmente boas", assegura.

João sabe do que fala, pois ter-

minou o 1° ano de Design com 16,2

valores, apesar de ter sentido o

maior nível de exigência da uni-

versidade, em especial nas discipli-

nas muito teóricas, em que "é mais



difícil conseguir notas altas". Para

manter a matéria cm dia, o aluno

da Escola Superior de Educação de

Coimbra aproveita bem os foros

dos horários e começa a preparar
os tratamos assim que são passa-

dos, para ter margem de os aperfei-

çoar até à data de entrega. Quer
sair de Coimbra, mas não virar cos-

tas ao país. Sonha em participar em

apps revolucionárias, sites ou filmes.

A 'DESCONTRA' DE ANTÓNIO

António sonhava fazer um curso

de jazz e música moderna. À últi-

ma hora, a universidade acabou

com a bolsa que oferecia aos me-
lhores alunos e o estudante de Oei-

ras virou-se para Publicidade e

Markeling. Aos [loucos, lem-se dei-

xado seduzir. O objetivo é manter

as boas nolas, para não perder a

bolsa QEM, mesmo agora que ar-

ranjou um port-time em telemarke-

ting. Já se habituou a dormir me-

nos para conciliar escola, estudo,

trabalho, saídas com os amigos e

os ensaios duas vezes por semana

com a sua banda, sem prejudicar
as notas. "Para se estudar melhor,
é essencial fazer outras coisas

além da faculdade e do trabalho."

Admite que nem sempre foi

tão organizado. No início sofreu um

abanão, mas rapidamente perce
bcu que tinha de se empenhar
mais. E de um 14 no primeiro teste

saltou para um 17 no primeiro exa-

me, c a sua melhor nota foi um 19 a

Modelos de Comunicação, provan-
do que o seu método funciona. Co-

meça por ler a matéria de uma as-

sentada, depois aprofunda os pon-
tos essenciais, anles de rever tudo e

passar às "(abulas mentais". No fi-

nal, põe-se à prova simulando as

perguntas que lhe sairão nos testes

e nos exames. "Depois disto, a única

coisa a fazer é relaxar e descontrair

antes e durante a resolução do exa-

me", aconselha o aluno da Escola Su-

perior de Comunicação Social, que

adoraria ter participado na campa-
nha "Dovc Real Bcauty Skctchcs",

cujo responsável foi Hugo Veiga, an-

tigo aluno da sua faculdade. O

revistaaexpresso.impresa.pt

O sonho dos 30
novos bolseiros
Conheça a lista dos alunos do secundário

que o júri do Quero Estudar Melhor
escolheu para as bolsas de estudo em
Design, Marketing, Engenharia de Mate-
riais e Gestão Industrial — e saiba o que
querem ser quando forem licenciados

Ana Dias "Abrir um ateliê dedicado ao audiovisual e

à animação" ANDRÉ GONÇALVES "Trabalhar como

designer gráfico numa empresa empreendedora e moderna"

CAROLINA NOVAIS "Ser íustrah , ,„ I «
s
,,t , s

, h n departa-

mento de, publkidãde, de unia empr? i Fdzer

hvestigaçáo na área dos matei ai | tit i| aft i^nt^ -r
laboratório Calarina Cosia "T)esigner gráfico/co-
municação numa empresa de media" Catarina

Teixeira cargo dfgfs~cra d=v=hdasoi -t'od,,t3' Clara

Curado "Trabalharem design/produção cénica;

poder estar envolvida na criação que acontece nos

bastidores" CONSTANCA DIAS "Ainda não tenho a

certeza, mas gostaria de enveredar pelo ramo da produção de

marcas e logotipos" FILIPA SOARES "Se, -designa í joalharia e

trabalhar numa empresa euixfek''
1

' : o ¦'¦ ¦ ''Sonho traba-

lhar em moda " Inês Gomes "Jtazer parte de uma
organização que realize eventos sociais e

culturais" Inês Lopes 'designa :c interiores :

ralali i-w na a,_a ja u. vra,ão" Inês Neves "Sonlio ter

a minha galeria de arte" JOANA FLORES "Trabalhar

em edição em jornais ou revistas ou em publicidade" JOÃO

COSTA "Gestão de uma organmação empresarial sempre foi um sonho

paramím": ¦o '.;:¦ 'Gostaria de trabalhar corno

copyvvr/fernuma agência de publicidade" Mariana Mon

teiro "jjonho ser designer de comunicação
numa multinacional" Marta Costa ¦„ -v -'k-jh^ã ¦_.

_CAL h h I L 1 Ibl G, ÇUb ot AJIJ^ I
A< ;o r AC

çut 11 i m hb i m Martinha Ribeiro "As

profis õc que mais me i atuam são assistente de

markeling comunicaçã" c publicidade, ou gestora
de produto e maita" NEUZA FILIPA "Tenho maior

inclinação para o design gráfico, mais ligado à publicidade"

NICOLE MARTINS Tntiulhv i 'nu* npresci k publicidade onde

pwde,^ i/w; (drfirts p íi/ífi * ( Hf o* Huíos de divulgaçài de, eventos

atltuiiti tf/f^ítos <o "taria de ser engenheiro

de n atdtidi tn pune pi cuir onsultor numa empresa

sólida Pedto Guilherme Moreira "Quero ser

designer gráfico numa empresa de televisão"
Rita Fonseca 'tearai hap i,.,y f—ud o r.= dfsit\ tiafigo

CU NUIVA FMFRFGA I IGARA AO RAMO RA Rl.-I IGIRARF = IVARKF

T \ "
R NO F IT IRO, A-RIR UMA FSOG I A RaSIGA F "FGI JNHARIA \'.-

ARTEs Sílvio Silva "Designer automóvel" SUSANA

BENTO "Designer de comunicação na área da publicidade"

SUSANA FERREIRA , ni mn mais tàKmuukf ura

a ittíílraçaeum j.m T Ivez gostasse de

trabalhar para uma empresa" lânia Ramos "(jerir
todo o departamento de publicidade de uma

grande empresa ou desenvolver o design para
uma revista" Teresa Novais o m_l m\\\ io l
JboIGNbR L'b COMUNICAÇÃO N JMA bMRRboA

A cerimónia
Os 30 estudantes que ganharam as

bolsas da 2 1 edição do Quero Estudar

Melhor e que se juntam aos 34 que já

frequentam ol° ano estão em conta

gem decrescente para segunda-feira à

tarde, 25 de novembro, dia em que se

realiza na LX Factory, cm Lisboa, a
cerimónia de entrega das bolsas. Talvez

seja a primeira vez que o Espaço Brasil

recebe uma concentração tão grande de

massa cinzenta. A média ponderada dos

30 bolseiros ultrapassa os 17 valores

há uma aluna com média de 20, três

com 19 e nove com 18 valores ,o que
revela o nível de estudantes que con-

quista o privilégio de estudar com uma
bolsa QEM. Tal como no ano passado, a

maioria continua a preferir Design,
havendo apenas um aluno em Gestão

Industrial, dois em Engenharia de Mate-

riais e três em Marketing. Martim Avil-
lez Figueiredo, COO do Grupo Impresa,
e João Gama Leão, presidente da Pré

build, darão as boas-vindas aos novos

bolseiros, que chegam de todo o país:

apesar de muitos serem de Lisboa e

alguns do Porto, há quem lenha de

fazer quase 500 quilómetros.




