Plano de Atividades
2020/2021

POLÍTICA EDUCATIVA
Pedagogia e Empreendedorismo
Objetivos para o mandato 2020/2021:
➢ F EUP Talks:
Abordar vários temas de interesse global com o objetivo de sensibilizar e despertar
os estudantes para problemáticas atuais da nossa sociedade, através de várias sessões
que exploram essas temáticas.
Funcionamento: Palestras sobre os vários temas escolhidos.
Opção de modo isolamento: Palestras passam a ser diretos no youtube de forma
a que todos os estudantes, com as condições necessárias, consigam aceder.
➢ P odcasts:
Discussão de vários temas da atualidade de cariz informativo e pedagógico, com
convidados da área, discutindo assuntos tecnológicos, sociológicos e culturais. Formato
idêntico ao que está em vigor no Spotify, no entanto apostando mais nos Hot Topics de
forma a captar, ainda mais, a atenção dos estudantes.
Funcionamento: possível em isolamento.
➢ Visitas a empresas: “Um dia como engenheiro”
Tem o objetivo de explicitar e esclarecer o que um engenheiro de determinada área
faz num dia/manhã/tarde numa empresa específica.
Funcionamento: Agendamento de visitas de um grupo reduzido de alunos a uma
empresa que acompanharia um determinado engenheiro (previamente informado) que
lhes explicaria e mostraria o que se faz realmente no local de trabalho.
Opção de modo isolamento: Gravar o dia do engenheiro na empresa como se fosse um
vlog para posteriormente partilhar nas redes sociais. O engenheiro teria de explicar o
que faz e mostraria a sua rotina na empresa.
➢ F EUP Engineering Days
Feira de emprego que visa a despertar uma visão empreendedora dos estudantes,
através do contacto direto com o meio empresarial. Privilegia a interação dos estudantes
com as empresas participantes através de visitas, workshops, pitches, formações e
muito
mais. Tem como objetivo oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento
profissional aos estudantes da FEUP.

Funcionamento em modo isolamento: Optar por uma feira de emprego online,
em que os estudantes poderiam igualmente e de forma bastante fácil interagir com as
diversas empresas. As bancas das empresas seriam virtuais e com apenas com um
clique numa dessas apareceria a descrição de cada empresa e as suas oportunidades
de emprego/estágios. Os estudantes poderiam assim escolher para qual empresa
enviar o seu CV. As entrevistas e pitches seriam possíveis através de plataformas como
o Zoom/Skype/Microsoft Teams.
➢ P harma Start&Solve
Caso de estudo em parceria com a AEFFUP e uma empresa da área farmacêutica.
O desafio deve ser multidisciplinar e do interesse tanto dos alunos de farmácia como
dos alunos de Engenharia.
Funcionamento em modo isolamento: Zoom

Cooperação
Objetivos para o mandato 2020/2021:
➢ Edição do Guia de Estudante 2020/2021;
➢ Colaboração com os Núcleos em dinâmicas da AEFEUP:
Incentivar a participação dos Núcleos em iniciativas da AEFEUP no sentido de
aproximar a comunidade estudantil.
➢ Colaboração e organização de atividades na AEFEUP:
Apoio em eventos e formações destinadas à comunidade estudantil através da
colaboração com outros departamentos da AEFEUP.
➢ Organização de dinâmicas na AEFEUP:
Organização de algumas dinâmicas de grupo entre os vários membros da
AEFEUP. Criação de um Programa de Apoio Financeiro aos Núcleos, Grupos e
Associações académicas da FEUP.
➢ Realização de reuniões periódicas com os Núcleos, Grupo e Associações da
FEUP:
Promover a dinâmica entre estes grupos e a AEFEUP.

DESPORTO, AÇÃO SOCIAL E BEM
ESTAR

Desporto
Objetivos para o mandato 2020/2021:
➢ Parceria com ginásios:
No que toca a parcerias com ginásios a AEFEUP procura oferecer descontos de
subscrição aos estudantes da FEUP, organizar atividades coorganizadas promovendo
a prática de atividade física.
Funcionamento: A AEFEUP fará divulgação da oferta de modalidades dos
ginásios através de transissão nas redes sociais ou de aulas presenciais no recinto do
ginásio.
➢ Torneios AEFEUP
A AEFEUP irá levar a cabo a organização de vários torneiros (desportivos e
eletrónicos) aliando um momento de diversão com uma competição saudável entre
estudantes.
Funcionamento: Os torneios serão anunciados através das redes sociais, com
participação aberta aos estudantes da FEUP, regidos de acordo com regulamentos
previamente anunciados. Poderão existir sobre a forma de concentrado (evento pontual)
ou campeonato (evento que se desenvolva por um longo período tempo).
➢ Fim-de-semana formativo
Esta atividade consiste num fim de semana temático, voltado para os desportos
coletivos onde os participantes serão alocados a grupos aleatórios competindo entre
eles em diferentes modalidades e desafios.
Funcionamento em modo de isolamento: Optar por um formato telemático,
com supressão das atividades físicas presencias e apostando sobretudo em atividades
de teambuilding e jogos iterativos passiveis de ser levados a cabo numa videochamada.

Ação Social e Bem Estar
Objetivos para o mandato 2020/2021:
➢ Dia do voluntariado
O dia do voluntariado passará por ter na FEUP/AEFEUP várias instituições
solidárias que se darão a conhecer aos estudantes explicando o seu campo de ação e
de que forma os estudantes podem praticar o voluntariado.
Funcionamento: Serão auscultadas várias instituições que poderão dar a
conhecer a sua atividade.
Funcionamento em isolamento: Converter o evento de presencial para
telemático

➢ Fim de Semana do Bem-estar
Para este evento está pensado um retiro de cariz beneficiário onde
deslocaremos um grupo de estudantes para uma zona desfavorecida praticar ações de
voluntariado desde distribuição de refeições voluntarias, visitas a lares e limpezas de
áreas publicas.
Funcionamento em isolamento: Optar por um dia (atividade pontual) em vez e
um fim-de-semana, restringindo o evento a um pequeno número de estudantes.
➢ Corrida solidária
Atividade realizada em parceria com o departamento desportivo que visa a
sensibilização para uma causa solidária.
Funcionamento em isolamento: Optar por criar um hashtag associado à causa
que se pretende sensibilizar e os estudantes poderão partilhar nas redes sociais
aquando da prática desportiva.
➢ Limpeza de praia/mata
É uma atividade que alia um momento de diversão com uma boa causa.
Funcionamento em isolamento: Optar por um dia (atividade pontual) em vez e
um fim-de-semana, restringindo o evento a um pequeno número de estudantes.
➢ Podcast Saúde mental
Criação de um programa radiofónico onde serão convidados profissionais da
área da saúde mental e da área da psicologia para abordar temas fraturantes que
afetam o percurso e rendimento académico dos nossos estudantes.
Funcionamento em isolamento: Mantém-se igual.

ADMINISTRAÇÃO
Logística:
A Logística é um departamento com inúmeras e diversas responsabilidades,
sendo uma das principais a manutenção das instalações da AEFEUP. Procura-se
trabalhar em todo o edifício e anexos, de forma a garantir que estes sejam locais onde
os estudantes possam reunir e conviver em segurança, com especial atenção à situação
atualmente vivida devido ao Covid-19, pois torna-se necessário assegurar que as

instalações se encontram prontas para receber os estudantes.
Enquanto departamento é também responsável pela organização de muitas das
atividades realizadas pela AEFEUP, estando envolvida na concretização de eventos de
quase todos os restantes departamentos.
Encontra-se também encarregue de dar todo o apoio necessário aos
concessionários do edifício da AEFEUP, assegurando uma comunicação constante
entre os dois lados.
➢ Construção da churrasqueira da AEFEUP
Um dos maiores projetos deste ano por parte da Logística será a construção de
uma churrasqueira na parte traseira da esplanada da AEFEUP. Com o intuito de servir
todos os estudantes que solicitem a cedência do edifício da AEFEUP e queiram
organizar um churrasco de forma mais segura e fiável.
➢ Instalação de um quadro elétrico no edifício “Celeiro”.
Sentimos que é necessária a instalação de um quadro elétrico independente
para o Celeiro. Durante os eventos realizados na AE, esta é uma zona com muita
exigência de eletricidade e a instalação de um quadro elétrico trifásico irá resolver os
problemas observados nos últimos anos.
➢ Pavimento Exterior
Substituição de 2 pedras de granito que estão partidas na rampa de acesso à
esplanada exterior.
➢ Covid-19
Constante manutenção do edifício de acordo às regras sanitárias em vigor no
momento.

Grupos e Tradições Académicas:
Devido ao panorama atual, derivado da pandemia mundial Covid-19, o
departamento GTA vê-se impossibilitado de fazer o seu trabalho habitual de cedências
do edifício. Assim, este ano, tal como nos anos vindouros, iremos reforçar a ligação
entre os dois departamentos do pelouro Administração e trabalhar em conjuntos nos
mesmos projetos durante todo o ano.

ATIVIDADES
Objetivos para o mandato 2020/2021:
➢ Concursos/Competições Artísticas

Permitir aos estudantes da FEUP a partilha das suas criações pessoais, de forma
a incentivarmos e motivarmos mais a sua veia criativa. Podem ser realizados vários
eventos com esta base, com temas que variam entre música, desenho, pintura,
fotografia ou culinária.
Funcionamento: Um tema ou desafio seria proposto aos estudantes com algum
tempo de antecedência, para que possam inspirar-se e executar as suas ideias com
sucesso. Em seguida realizar-se-ia uma exposição e/ou partilha online dos conteúdos
recebidos juntamente com uma data limite para votação do(s) vencedor(es).
Nota: Seria bom arranjar prémios relativos à modalidade artística do evento para
incentivar ainda mais os estudantes a participarem.
Adaptável a modo isolamento: Sim
➢ Workshops
Proporcionar aos estudantes da FEUP um meio de aprenderem novas técnicas
de temas do seu interesse.
Funcionamento: Arranjar profissionais (ou não) das áreas de
culinária/fotografia/etc. que dessem uma formação/aula sobre o tema, para oferecerem
bases a alunos interessados na área que sejam relativamente principiantes.
Nota: Expor/Partilhar os resultados dos participantes para motivar os restantes para um
evento seguinte.
Adaptável a modo isolamento: Sim
o

Workshop Fotografia:

Workshop online sobre edições para fotos e conteúdo multimédia e
proporcionar um meio de aprenderem novas técnicas de temas do seu interesse.
o

Workshop Bebidas Quentes:

Workshop online sobre metodologias de criação de bebidas quentes
adequadas ambientes natalícios, ou cocktails.
o Workshop Dança:
Workshop online de estilos variados de dança, coreografia e discussão
de técnicas do seu interesse.
o

Workshop Origami:

Workshop online sobre criação e discussão de origamis e, como
anteriormente, a entrega dos mesmos com parceria a hospitais em conjunto
com Ação Social.
o

Workshop Ilustração:

Workshop online sobre Design, Ilustração, tecnologias, e proporcionar
um meio de aprenderem novas técnicas de temas do seu interesse.
➢ Noite de Cinema*

Noite divertida que permita aos estudantes relaxar da vida académica.
Funcionamento: Este evento pode ser realizado em vários modelos.
Em casa: partilhar nas redes sociais da AEFEUP tutoriais de possíveis snacks
saborosos para acompanhar uma noite de cinema (pipocas, gelado, bolachas, …), bem
como uma lista de filmes abrangentes a variados géneros. Seria engraçado depois
fazer uns quizzes com prémios simples sobre os filmes ou só estilo Buzzfeed.
Adaptável a modo isolamento: Sim, em contacto com Salas de Cinema.
➢ Feira de Natal*
Juntar a comunidade estudantil da FEUP para celebrar a época festiva.
Funcionamento: Nos mesmos modos da Feira de Natal podia-se criar bancas
onde os estudantes podiam fazer doações para alguma instituição e fazer postais para
levarmos à ala pediátrica do São João. Para, no entanto, juntar toda a gente podíamos
organizar um concerto de Natal, contratar/convidar uma banda para tocar músicas de
Natal.
Adaptável a modo isolamento: Sim. Com uma versão semanal onde vários
workshops, palestras e noites de atividade lúdica possam ser efetuados em ambiente
online, como referido pelas alternativas no documento presente.
➢ Game Night
Noite divertida que permita aos estudantes relaxar da vida académica.
Funcionamento: Nos mesmos modos que o evento realizado em anos
anteriores o edifício da AEFEUP estaria aberto e com vários jogos disponíveis para os
estudantes se juntarem e passarem uma noite agradável.
Este evento resultaria ainda melhor em modo online, porque seria uma ótima
forma de desanuviar para os estudantes, enquanto se juntavam com os amigos a jogar
desde o conforto e segurança das suas casas.
Adaptável a modo isolamento: Sim
➢ Palestras/Debates
Levantar um debate e conhecimento sobre uma variedade de temas históricoculturais com a presença de um responsável (professores, artistas, …), de entre os
quais poderão ir por questões tanto performativas como sociais (da história da cultura
japonesa passando pela revolução dos direitos LGBTQIA+ e à Marcha dos Direitos das
Mulheres).
Funcionamento: Reunir uma panóplia de temas permitindo aos estudantes
decidir quais estariam mais interessados em conhecer e discutir. Igualmente construir
uma equipa responsável pelo profissional, mediador e estudantes.
Adaptável a modo isolamento: Sim, porém, integrando os estudantes no
debate: evitando colisões de discurso, aceitar um número limitado para uma chamada
e metê-la live nas redes sociais ou integrando os estudantes num chat e reunir um
mediador, o responsável e mais 1 ou 2 pessoas que se integrem num ambiente de
discussão aberta, live para qualquer estudante.

➢ AEFEUP Home Beats
Evento de stream online, versatil com participação de bandas com diversos
estilos musicais e outras atividades, como podcast, workshop
➢ Noite de quizz
Evento online onde existirá um quizz e com direito a prémios
➢ Festival de Música
Evento de stream online, com participação de diversas bandas, com foco
principalmente nos diferentes estilos de música, ao longo do dia

*só na condiçao de o recolher obrigatorio deixar de estar em vigor

SECRETÁRIO-GERAL
Comunicação e Marketing
A prioridade do departamento de Comunicação e Marketing é assegurar a
proximidade entre a Associação de Estudantes e os mais de 8000 estudantes da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, procurando facilitar a chegada de
informação à comunidade estudantil, sempre de forma clara, pertinente e acessível a
todos os estudantes.
Essencialmente, este departamento está responsável por divulgar todas as
atividades e eventos que ocorrerão ao longo do ano de forma inovadora e adequada ao
público abrangente, recorrendo desta forma a uma comunicação bilingue. Neste sentido
é selecionada uma equipa dinâmica e proactiva, sendo responsável por fazer alcançar
com êxito e de igual forma todas as atividades e eventos de todos os departamentos à
comunidade estudantil.
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,
nomeadamente Receção ao Estudantes, bem como atividades que digam respeito à
saúde mental, visto que este tópico é uma das grandes preocupações da AEFEUP
durante este mandato, tendo em conta a situação pandémica atual.
Neste sentido, pretende-se de igual forma, contruir estratégias de divulgação que
consigam captar a atenção de todos os estudantes principalmente no que toca a
comunicados que sejam direcionados aos mesmos, desde mensagens de esperança e
motivação, bem como campanhas de consciencialização que permitam enriquecer os

estudantes sobre os temas mais presentes, bem como atualizar sobre as novas
diretrizes que estão constantemente a ser aprovadas, face á pandemia.
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.

Imagem e Digital
O departamento de Imagem compromete-se, como elo de ligação da imagem da
AEFEUP com os estudantes, a desenvolver todo o material gráfico associado a todos
os departamentos constituintes da Associação de Estudantes.
Além disso, também se compromete a desenvolver o design de kits das seleções
AEFEUP, para venda ao público, e a auxiliar o desenvolvimento das camisolas anuais
da Associação de Estudantes, bem como todo o merchandising” relativo à mesma.

