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Nesta primeira fase não é fácil de gerir o tempo, então quando começarem as aulas, vão 

poder verificar que será muito diferente, pois posso considerar como trabalhador 

estudante que o tempo de estudo é reduzido, o que acresce ainda a vida pessoal e 

familiar. É normal que nestes primeiros dias, sintam alguma dificuldade de adaptação a 

este sistema de ensino. Ainda bem que o Módulo de Ambientação Online foi criado a 

pensar em todos os colegas que estão aqui pela primeira vez.  

O meu testemunho pessoal de motivação. Eu também estive na vossa situação, passei 

por dificuldades, pois já estiva para desistir e abandonar tudo, mas com um pouco de 

esforço, dedicação e empenho tudo se consegue. É suposto uma Licenciatura em 

Engenharia Informática não ser fácil, pois como tal está estruturada, é composta por um 

elevado rigor pedagógico e científico que nos coloca, alunos desta Universidade entre as 

melhores do no Pais e da Europa. Não esperem facilitismos nem esperem que terceiros 

façam o vosso trabalho que é estudar. Entender as matérias das Unidades curriculares 

para obter uma boa classificação, exige muito esforço pessoal, pois temos de abdicar de 

algumas mordomias e benesses que temos todos os dias num estilo de vida Normal.  

Podem considerar que por terem chegado até aqui, não é para todos, pois mostram uma 

enorme capacidade extra de querer atingir um objectivo e realizar um sonho que é a 

conclusão de uma Licenciatura em Engenharia Informática. Uma frase muito conhecida 

é: " Nada como realizar um sonho, pois o que hoje é uma utopia, amanhã é uma 

realidade".  

Uma frase que gosto do famoso cientista Albert Einstein que diz:"Não existem sonhos 

impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no 

interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes 

considerado impossível, se torna realidade".  

Como aluno desta Universidade e desta Licenciatura, quero desejar a todos os colegas 

uma boa integração, um bom ambiente académico, um bom início deste ano académico.  

 


