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Pelouro da Política Educativa

Departamento de Cooperação
O Departamento de Cooperação tem como objetivo principal a ligação dos núcleos e
associações da FEUP com a AEFEUP. A sua missão, a nível externo, é permitir uma comunicação
rápida e eficaz com os vários grupos académicos de modo a solucionar problemas e apoiar em
várias áreas. Desde mecanismos de apoio financeiro até à formação dos dirigentes associativos.
A nível interno, este Departamento tem como missão estruturar a organização interna da
AEFEUP entre os vários departamentos e colaborar na formação dos seus colaboradores.
No que toca ao apoio aos estudantes, este Departamento encontra-se disponível para
auxiliar na sua integração e proporcionar eventos que possibilitem a cooperação entre todos.

Cooperação entre os Departamentos da AEFEUP:
Implementação de estratégias de comunicação, organização e atividades de team building
a nível interno na AEFEUP;
Realização de avaliações periódicas de feedback para monitorização do trabalho
desenvolvido no final de cada semestre;
Implementação de formações internas para dotar os membros de competências e os
capacitar para a organização de eventos.

Cooperação entre Núcleos e Associações da FEUP:
Realização de reuniões periódicas, incluindo pelo menos duas por semestre, para partilha
de conhecimento e feedback entre os vários núcleos e criação de uma plataforma de comunicação
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Realização de um evento com os vários núcleos com o intuito de:
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constante;

▪

Partilhar a experiência e organização dos mesmos para realização de

benchmarking através de, por exemplo, working groups;
▪

Partilha dos problemas de cada núcleo/associação, de forma a promover a

cooperação dos outros núcleos/associações a solucionar os mesmos;
▪

Realização de formações/trainings e momentos de team building para promover a

cooperação entre os núcleos/associações;
Continuação do desenvolvimento do programa de apoio aos núcleos e associações da
FEUP:
▪

Apoio monetário;

▪

Apoio de recursos materiais;

Apoio na organização dos eventos dos grupos estudantis
Criação de um programa de apoio para fundação de novos núcleos/associações e projetos
apresentados por estudantes;
Criação de um mecanismo de apoio de emergência para núcleos em situações
desfavoráveis e em risco de falência.

Cooperação com os estudantes:

Realização do Guia do Estudante 2020/2021 em versão bilingue;
Criação de um canal para apoio direto dos estudantes ao longo do ano;
Realização de atividades direcionadas aos estudantes internacionais em colaboração
com outros departamentos e associações;

Criação de um banco digital de apontamentos transversal a todos os cursos de
engenharia em colaboração com outros núcleos da FEUP;
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departamento de Pedagogia e Empreendedorismo;

4

Oferta de visitas de estudo a empresas em Portugal em colaboração com o

Oferta de cursos de competências transversais direcionados para o mercado de trabalho
em colaboração com o departamento de Pedagogia e Empreendedorismo;

Cooperação com Associações de Estudantes Nacionais:
Ligação com outras associações de estudantes nacionais para realização de eventos em
colaboração com os mesmos;

Cooperação com ex-estudantes:
Colaboração com a rede Alumni da FEUP, de modo a criar formações para os estudantes;

Criação do grupo de Parcerias:
Grupo com a função de estabelecer parcerias com várias entidades de modo a fortalecer
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a posição da AEFEUP a nível nacional e internacional

Departamento de Pedagogia e Empreendedorismo
O Departamento de Pedagogia e Empreendedorismo tem como principal objetivo dotar
os estudantes de competências essenciais visando a sua preparação para o mercado de
trabalho. Com a transição dos mestrados integrados para dois ciclos de estudo
independentes, é essencial dar reconhecimento a eventos como as feiras de empregabilidade
ou competições técnicas, acreditando estes eventos e valorizando a excelência e qualidade
dos mesmos.
Este departamento propõe-se a oferecer competições e projetos que permitam
desenvolver as competências e capacidades dos estudantes, ligando-os ao tecido
empresarial e aos centros de investigação.
A nível de competências, pretende-se que estas atividades permitam a resolução de
problemas envolvendo o espírito crítico, resiliência, gestão de conflitos, gestão de equipas e
obtenção de soluções inovadoras.

FEUP Talk:
Relatar e discutir temas de interesse comum com o objetivo de sensibilizar os
estudantes para questões/problemas atuais da nossa sociedade, através de várias sessões
que exploram essas temáticas. Será dada a oportunidade para efetuar divulgações de projetos
de investigação na FEUP.

Podcast: “Isto Não é Engenharia!”
Podcast lançado pela AEFEUP, em colaboração com a Engenharia Rádio, com o objetivo
de lançar episódios com entrevistas a personalidades a nível nacional e internacional sobre
diversas áreas, tais como: política, economia e informação, humor, cultura e arte, desporto,
ciência, tecnologia e educação, questões sociais e lazer e tempos livres.

Objetivo de dar a conhecer as diversas carreiras profissionais em cada curso de
Engenharia. Continuar a oferecer aos alunos um leque de ferramentas que os prepare quer a
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Formações, Workshops e Visitas Técnicas

nível de soft e hard skills para o futuro como engenheiros. Serão abordados diversos temas,
sendo de destaque para a área do empreendedorismo, competências e visitas técnicas.

Case Studies
Eventos em que o objetivo principal é desafiar e provocar os estudantes. Durante dois e
a três dias, os protagonistas são confrontados com um desafio real, no qual, são formadas
equipas de estudantes multidisciplinares com o propósito de resolver o problema proposto.
Como destaque, o próximo Case Study será em parceria com as Associações de
Estudantes de Economia e Farmácia.
Academic Games of Engineering
Evento focado na vertente prática, onde serão lançados dois desafios que envolvam os
meios empresarial e académico. Durante 15 dias os estudantes serão desafiados a resolver
problemas complexos e reais, propondo soluções inovadoras.
START ME UP
Evento intensivo dedicado a formações de Soft e Hard Skills (projetos inovadores ou de
I&D), com vista à preparação dos estudantes para o ingresso no mercado de trabalho.
FEUP Engineering Days
Tem como objetivo aproximar os estudantes do meio empresarial, contribuindo tanto
para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal como profissional, através de uma feira de
emprego (será incluído um dia dedicado a Pequenas e Médias Empresas e Start-ups), Flash
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interviews e Sessões de Pitch.

1ª Edição da Semana do Empreendedorismo
A Semana do Empreendedorismo da AEFEUP é um evento que irá decorrer durante uma
semana, com diversas atividades. Pretende-se aproximar a AEFEUP da área do
Empreendedorismo através do estabelecimento de parcerias e do contacto direto com projetos.
Do ponto de vista dos estudantes, o objetivo é dotar os mesmos de competências em
gestão de projetos, literacia financeira, economia, marketing empresarial, etc...

Pitch Bootcamp
“O Pitch Bootcamp é um programa de dois dias que coloca algumas das mais
competitivas empresas em Portugal em contacto com universitários e recém-diplomados para
fazer acontecer futuro.
A missão do Pitch Bootcamp é o desenvolvimento de competências de trabalho em
jovens e potenciar a transferência de valor humano entre Academias e Empresas.” Spark
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Agency

Pelouro da Secretaria-Geral

Departamento de Comunicação & Marketing
O departamento de Comunicação e Marketing tem como principal objetivo assegurar a
proximidade entre a Associação de Estudantes e os mais de 8000 estudantes da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, garantindo uma comunicação clara e concisa, acessível a
todos os estudantes.
Este departamento está também responsável por divulgar todas as atividades e eventos
que ocorrerão ao longo do ano. Para o efeito, é selecionada uma equipa dinâmica e proativa,
responsável pelo alcance por parte da comunidade estudantil de todas as atividades e eventos, de
todos os departamentos. Sendo o público bastante diversificado a nível de nacionalidades,
recorre-se a uma comunicação bilingue para que esteja ao alcance de todos os estudantes.
Pretende-se apostar na criação de conteúdo digital animado, recorrendo à produção de
vídeos com o objetivo de promover atividades e eventos de maior relevo, bem como atividades
que digam respeito à saúde mental, visto que este tópico é uma das grandes preocupações da
AEFEUP durante este mandato.
Planeia-se também explorar novas plataformas, bem como reinventar este setor, visto que
as redes sociais são a forma mais rápida de chegar aos nossos estudantes.

Departamento de Imagem
O departamento de Imagem compromete-se a ser a imagem da AEFEUP perante todos os
estudantes, desenvolvendo todo o material gráfico associado a todos os eventos e comunicações
realizados pela Associação de Estudantes, com o objetivo de transmitir todas as informações
relevantes aos seus destinatários. Além disso, compromete-se também a auxiliar o
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desenvolvimento das camisolas anuais da Associação de Estudantes.

Departamento Digital
O departamento Digital vai estar constantemente ligado ao departamento de Imagem na
produção de conteúdo visual. Também se compromete a fazer a manutenção do website da
AEFEUP e a acrescentar-lhe novas funcionalidades, tais como a criação de uma base de dados de
apontamentos. Além disso, estará disponível para a criação de conteúdo digital próprio para
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eventos que possuam uma dimensão e relevância importantes.

Pelouro do Desporto, Ação Social e Bem-estar

Departamento Desportivo
Apresentação dos Novos Equipamentos das Seleções AEFEUP – ensaio fotográfico
realizado juntamente com o departamento de comunicação e imagem e um vídeo teaser para a
apresentação dos novos equipamentos e para abertura das captações das seleções;

Desporto Formal/Seleções AEFEUP;
•

Captações para as 9 seleções da AEFEUP (Futebol 11 masculino, futsal feminino,
futsal masculino, voleibol feminino, voleibol masculino, basquetebol feminino,
basquetebol masculino, handebol masculino e rugby7 masculino).

•

Campeonatos Acadêmicos do Porto.

Grupo de Corrida – grupo de corrida semanal da AEFEUP com o objetivo de promover o
desporto e a integração a todos os estudantes da comunidade da FEUP;

Parceria com o CDUP (Centro de Desporto da Universidade do Porto) – Promover,
juntamente com o CDUP, aulas gratuitas com os mais diversos desportos que a nossa
universidade tem para oferecer aos nossos estudantes. Temos como objetivo também, promover
desportos que não têm tanta visibilidade no cenário atual. Podemos citar alguns exemplos como:
escalada, zumba, krav maga, polo aquático etc…

temos como objetivo realizar um torneio para os estudantes como forma de promoção da
modalidade e como integração dos estudantes.
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Torneio de Basquetebol 3x3 – Torneio para estudantes da comunidade da FEUP;

Esports

•

Esports internos – esports realizados internamente para os estudantes da
faculdade. Alguns exemplos: League of Legends, Rocket League, CS, FIFA,
Valorant.

•

Esports externos – Torneios externos contra outras faculdades.

Liga AEFEUP – Torneio interno de Futsal para os estudantes;

Corrida Solidária – Parceria com a Ação Social e Bem-Estar e possível parceria com o
CDUP;

Ninja Warrior – “American Ninja Warrior” é um programa de televisão de competição
desportiva que apresenta uma série de competidores que tentam ultrapassar obstáculos que, a
cada período, aumentam a dificuldade. Tendo isso em conta, temos o objetivo de criar o AEFEUP
NINJA WARRIOR, mas de uma forma acessível a todos os estudantes, contando com a existência
de 3 escalões de dificuldades. Muito além da competição entre os estudantes, queremos
promover o desporto de uma maneira mais informal da comunidade da faculdade de engenharia;

Grupo de Surf AEFEUP – Criar uma parceria com uma escola de surf de forma a promover
aulas de surf para os nossos estudantes e criar um Grupo de Surf da AEFEUP;

Jumpers – Promover uma aula para os estudantes em parceria com o Jumpers Porto.
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Departamento de Ação Social e Bem-estar

Retoma do banco de voluntariado criado no mandato 19/20. O banco de voluntariado tem
como principal objetivo a implementação de atividades promovidas pela AEFEUP e por
associações de voluntariado do Porto. Será possível através de parcerias com associações que
continuem a permitir o voluntariado presencial ou tenham transitado para atividades à distância.

Partilh(arte)
Publicação com sugestões de filmes, livros ou séries para relembrar os estudantes da
necessidade de fazer pausas e relaxamento.

Mind First
Evento com duração de uma semana para celebrar o Dia Internacional da Saúde Mental. A
abertura da sessão contará com a presença da Dra Helena Lopes que apresentará o GOI e, nos
dias seguintes, o Diogo Varandas da Thumbs Up! realizará quatro workshops dinâmicos com dicas
preciosas sobre como ultrapassar os obstáculos do quotidiano.

Pausa-da-mente
Realização dos mais variados workshops que proporcionem aos estudantes um momento
de relaxamento. Crochet, olaria, maquiagem, pintura e fotografia são algumas ideias de possíveis
workshops.

Campanhas Solidárias
Realização de campanhas de recolha monetária e de bens durante quatro semanas. Cada
semana será dedicada a uma associação diferente, e a sua missão será partilhada com os
estudantes de modo a apelar à sua solidariedade para que ajudem a levar mais longe o nobre
trabalho das mesmas. As associações serão a ÂNIMAS, Liga Portuguesa Contra o Cancro,
Associação de Moradores de Massarelos e A Casa do Caminho.

entregues a famílias carenciadas.
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Cabazes Solidários

Rastreio de DSTs
Realização de um rastreio de doenças sexualmente transmissíveis juntamente com a
Fundação Portuguesa a Comunidade Contra a Sida.

Árvore dos Desejos de Natal
Realização de uma recolha de prendas para crianças a serem entregues a uma
associação.

Jantar de Natal
Jantar de Natal para os estudantes estrangeiros da comunidade estudantil.

Sessão de relaxamento com animais
Visita de cães de ajuda das ÂNIMAS às instalações da biblioteca na época de exames.

Dia da Mulher
Exposição com conquistas das mulheres ao longo dos anos e realização de um workshop
para celebrar o dia.

Programa de Apadrinhamento de Animais
Criação de uma campanha de sensibilização para a causa dos animais em associações,
com vista a angariar estudantes dispostos a apadrinhar estes animais, ajudando economicamente
nas suas necessidades diárias.

Formação Primeiros Socorros
Realização de uma formação de primeiros socorros com a VO.U.

Formação Primeiros Socorros a Animais
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Realização de uma formação de primeiros socorros a animais com a ÂNIMAS.

Realização de palestras com profissionais da área da saúde mental e psicologia para
abordar temas que afetam o percurso e o rendimento académico dos estudantes. Ideias de temas
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são sinais violência no namoro e uso de drogas.

Pelouro de Atividades
Departamento Recreativo
O departamento Recreativo visa proporcionar atividades que tragam entretenimento e
descontração aos estudantes, permitindo ao mesmo tempo o convívio entre os mesmos e a sua
integração na comunidade da FEUP.
Tendo em conta o contexto pandémico, consideramos que é cada vez mais importante
criar novas atividades que promovam o bem-estar dos estudantes e que permitam a sua
interação de forma segura. É também relevante para os estudantes de primeiro ano a realização
de atividades que contribuam para que a sua integração e percurso na faculdade não fiquem
comprometidos. Neste sentido, propomos neste plano várias atividades adaptáveis às
restrições em vigor e que vão de encontro aos objetivos descritos.
Tendo também em vista a evolução da vacinação em Portugal, propomos ainda
atividades que poderão ser realizadas dependendo do estado da pandemia e das indicações
recomendadas pelas entidades de saúde.
Caffé na AE
Objetivo: permitir a utilização da esplanada da AE até mais tarde para que os estudantes
possam lá permanecer e ter um momento de convívio respeitando as restrições.
Cinema (DriveIn)
Objetivo: a sessão de cinema em formato drive-in é uma das maneiras mais seguras de
voltar ao cinema, atividade de lazer para os estudantes poderem relaxar.

ambiente acolhedor na AE.

Página

Objetivo: promover o espírito das épocas festivas e cativar os estudantes criando um

16

Decorações festivas na AE

Sugestão de uma playlist mensal
Objetivo: dar a conhecer aos estudantes música nova e melhorar o seu bem-estar.

Game Night de Receção aos Caloiros
Objetivo: promover a integração dos caloiros e dar-lhes uma oportunidade para se
conhecerem e formarem amizades.
FeupCaffé Pack (para os caloiros)
Objetivo: dar a conhecer aos caloiros alguns elementos que caracterizam um FeupCaffé,
como o copo de Engenharia e a letra do hino de Engenharia.

Transmissão do Europeu
Objetivo: permitir a visualização dos jogos do Europeu.

FeupCaffé
Objetivo: atividade de lazer que permite convívio entre os alunos e descontração da vida
académica.
Arraial D’Engenharia
Objetivo: atividade que permite celebrar a semana de Engenharia. Uma semana de
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integração que proporciona vários concertos com os artistas mais ouvidos em Portugal.

Sunset
Objetivo: no formato de ‘’sunset party’’, esta atividade tem o intuito de promover o
convívio entre estudantes num ambiente descontraído acompanhado de música de fim de tarde,
contribuindo para a partilha de experiências e estabelecimento de novas amizades ao redor da
natureza.

Noites de Engenharia
Objetivo: atividade lúdica que permite convívio entre os alunos e descontração da vida
académica, durante dois dias, num espaço fora do campus da FEUP.

Departamento Cultural
O departamento Cultural tem como objetivo elucidar os estudantes sobre diversos
temas, expondo-os através de diferentes atividades informativas e apelativas que proporcionem
também momentos de descontração e diversão.
Face à situação que vivenciamos, estes momentos são ainda mais importantes e nessa
medida não deixaremos de ter como missão inovar nas atividades, como feito anteriormente, e
também com a possibilidade de a situação pandémica melhorar trazer diferentes atividades
sempre com vista a expandir o conhecimento cultural dos estudantes.

Stand Up Comedy
Objetivo: Dar um momento de descontração aos estudantes e permitindo também a sua
de participação no Stand Up. Este evento é uma boa forma de melhorar os ânimos, seja para um
bom começo de semestre ou um momento de distração necessário.

Sessão de Cinema
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Objetivo: Proporcionar aos estudantes um momento de lazer e cultura através do cinema.

Feira de Natal
Objetivo: Trazer aos estudantes o espírito natalício através de decoração, comidas e
bebidas típicas, também ajudando numa causa solidária colaborando com a Ação Social.

Workshops
Objetivo: Oferecer aos estudantes a oportunidade de aprenderem novas técnicas de
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variados temas (ex.: culinária, bebidas, fotografia, etc.).

Pelouro da Administração
Departamento de Logística
1. Manutenção do edifício:

A reabilitação do edifício da AEFEUP será uma preocupação constante desta direção, uma
vez que o mesmo se tem degradado rapidamente devido à sua intensa utilização em variados
eventos, assim como, devido a atos de vandalismo que por vezes ocorrem. Assim, queremos
melhorar e otimizar os seus espaços para que, desta maneira, a grande infraestrutura da AEFEUP
se torne mais confortável, com maiores condições de segurança e se torna ainda mais dinâmica,
sempre tendo em atenção a evolução da pandemia Covid-19. Algumas das principais obras que
temos em mente realizar neste mandato são: a colocação de um sistema de som fixo para
cedências do espaço e para música ambiente na esplanada exterior; colocação de fitas led nas
vigas do corredor exterior da entrada; substituição total do deck de madeira da esplanada exterior
e implementação de um sinal televisivo.

Obras a realizar:

•

Colocação de um sistema de som fixo no edifício da AEFEUP

Devido à necessidade constante do uso de um sistema de som para a realização de
diversos eventos, queremos implantar um sistema de som fixo no edifício para acabar com o
transtorno de montar e desmontar um sistema de som móvel de cada vez que é necessário. Isto
serviria também para passar música ambiente na esplanada durante o dia, para proporcionar uma
melhor experiência aos nossos estudantes. Este sistema serviria para as nossas cedências
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também, para permitir aos estudantes a sua utilização.

•

Colocação de fitas LED no corredor de entrada exterior

Para melhorar a visibilidade, principalmente à noite, queremos melhorar a nossa
iluminação exterior através da colocação destas luzes.

•

Substituição do deck de madeira da esplanada exterior

Achamos necessária a constante manutenção e renovação deste deck para continuar a
zelar pela segurança e conforto dos nossos estudantes dentro do nosso edifício.

•

Implementação de um sinal televisivo

Achamos benéfica a implementação de um sinal televisivo para melhorar a experiência de
certos eventos, tais como transmissões de eventos desportivos, etc…

2. Apoio nos eventos:

A logística é uma parte fulcral das atividades da AEFEUP, uma vez que é através da sua
organização durante os eventos da direção, sejam eles recreativos, culturais, pedagógicos, ou de
outra índole. Desde o FEUP Engineering Days, ao Arraial de Engenharia, atuamos em tudo o que é
dinamizado pela nossa associação de estudantes. São as ações de suporte da logística que
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garantem o sucesso de todos os eventos AEFEUP.

Departamento de GTA
O GTA (Grupos e Tradições Académicas) é um departamento cujo principal foco são, como
dita o nome, os vários núcleos e grupos estudantis da nossa faculdade. É através deste que
decorre a ponte de comunicação entre essas entidades e a própria AEFEUP que, dentro dessa
relação, dá a possibilidade, aos grupos, de usufruírem das nossas instalações e dos nossos
recursos para que todos possamos proporcionar aos estudantes o melhor espírito e uma
continuação daquilo que é a tradição académica da nossa casa.
Devido ao contexto pós-pandémico em que nos encontramos, não só implementámos as
medidas de segurança necessárias para que os estudantes usufruam do edifício da Associação
de estudantes com segurança, como a leitura dos certificados digitais de vacinação e definindo
uma lotação para o espaço, mas também encorajamos a uma boa prática das medidas de
segurança, apoiando os estudantes que desejam utilizar o nosso edifício com contactos da
Direção Geral de Saúde para o caso de qualquer dúvida.
Tem, então, ao longo deste semestre, havido uma forte procura para a utilização,
principalmente, do nosso edifício e que tem sido correspondida pelo GTA da forma mais justa,
aberta, disponível e, acima de tudo, responsável, nomeadamente para jantares de grupo,
workshops, reuniões, ensaios, etc. O GTA usufrui também, perante instituições e na busca da ajuda
aos nossos núcleos, do nome AEFEUP de forma a facilitar e acelerar as respostas destes como o
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aluguer de pousadas da juventude, de pavilhões, da cantina da FEUP, do auditório da FEUP, etc.

