Relatório Intercalar
de Atividades
2020/2021

POLÍTICA EDUCATIVA
Pedagogia e Empreendedorismo
Pharma Start&Solve
Atividade realizada nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2020 em colaboração com a
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP).
O evento contou com 4 equipas constituídas de forma mista por estudantes da FEUP e
por estudantes da FFUP. A equipa de jurados foi constituída por elementos da Glintt, da
Associação Nacional de Farmácias, da Faculdade de Farmácia da UP, da Faculdade de
Engenharia da UP e das Associações de Estudantes da FEUP e FFUP.

Cooperação
Not On Our Campus
A campanha de novembro contra a discriminação social e étnica contou com a
participação de núcleos da FEUP e grupos de estudantes internacionais.
Núcleos
O departamento de Cooperação realizou uma reunião geral com os núcleos e grupos
estudantis da FEUP, onde se debateram diversas questões relacionadas com a
comunicação e o apoio entre a AEFEUP e os núcleos. Desta reunião resultou um grupo
de chat coletivo e a possibilidade de partilhar os calendários de atividades dos diferentes
grupos, de forma a facilitar a comunicação entre todos. Nesta reunião também se
apresentou a intenção de formular um Regulamento do Programa de Apoio e
Financiamento.

DESPORTO, AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR
Desportivo
Torneio de Esports AEFEUP 1º semestre

Ação Social e Bem-Estar

Formação de primeiros socorros com a VO.U.
Realizada remotamente no dia 3 de dezembro, esta formação permitiu sensibilizar os
participantes sobre os princípios básicos do socorrismo, contribuindo para o
desenvolvimento de competências práticas mínimas essenciais neste domínio.
A iniciativa teve muita adesão ao ponto de, a pedido dos estudantes, ser agendada uma
outra sessão a decorrer durante o segundo semestre.

Campanhas de recolha
No mês de dezembro, face a uma proposta do departamento de comunicação, lançou-se
aos estudantes o desafio de ajudarem três associações. Para a associação O Meu Lugar
no Mundo este desafio consistia em cada estudante doar 1€ à mesma; para a associação
CASA – Centro de Apoio ao Sem-abrigo foi realizada uma recolha de alimentos; para a
associação Cão Viver propôs-se uma angariação de fundos.
A recolha de alimentos teve boa adesão. Relativamente às campanhas de angariação de
fundos não conseguimos determinar o seu impacto dado que as contribuições foram feitas
diretamente para as respetivas associações.

Ciclo de seminários
Com o objetivo de fortalecer as competências dos estudantes realizou-se, em conjunto
com a FEUP e o IPoint, um ciclo de cinco seminários sobre diversos temas. Xenofobia no
dia 27 de novembro, Choque Cultural dia 4 de dezembro, Igualdade e Identidade Género
dia 11 de dezembro, Alimentação Saudável e Desporto dia 14 de dezembro e, por fim, a
18 de dezembro foi abordado o tema Saúde, Bem-estar e Espiritualidade.
A primeira sessão foi a mais concorrida, tendo as restantes um nível de audiência mais ou
menos constante. Todas com uma avaliação muito positiva.

ATIVIDADES
AEFEUP Home Beats
Festival de música com transmissão online por via “Twitch”. Ocorreu num único dia, com diversas
bandas, convidados, workshops de bebidas e ainda quizzes sobre temáticas quotidianas do dia-adia de um estudante da FEUP.

Workshop Origami
Workshop online sobre criação de ‘origamis’ e metodologias para tal. No fim, os ‘origamis’ criados
pelos alunos foram entregues à ação Social como objetivo de serem entregues no Hospital São
João.

Workshop Dança
Workshop online de dois estilos distintos de dança, jazz e contemporâneo, onde foi dado uma
coreografia e posteriormente houve discussão entre os participantes sobre discussão sobre
dúvidas dos participantes sobre distintos temas.

Workshop Ilustração
Workshop online em duas sessões distintas onde foi discutido diversos temas, tais como design,
Ilustração, tecnologias e onde foi proporcionado um meio de aprendizagem aos nossos
participantes.

Workshop Fotografia
Workshop ‘online’ aberto a toda a comunidade, em duas sessões no mesmo dia, sobre edições

para fotos e conteúdo multimédia onde foi proporcionado um meio de aprendizagem novas
técnicas quer de edição quer sobre tirar fotografias.

Game Nights
Através da plataforma online Discord, foram realizados em diferentes salas jogos do
conhecimento de todos os alunos, tal como “Stop”, “Codenames”.

SECRETARIA-GERAL
Comunicação e Marketing
Marketing
Utilização do Google Calendar partilhado com os restantes departamentos da AEFEUP
para uma melhor organização e melhor elaboração do plano de divulgação de eventos e
de atividades.
Redes Sociais
Devido à pandemia, sentimos a necessidade de fortalecer a qualidade e a nossa presença
na área digital, adaptando as nossas redes sociais de forma a entreter os estudantes de
forma segura com a realização de vídeos em diretos, realização de vídeos informativos
sobre a FEUP e partilha de conteúdo interativo.
Internacional
De forma a conseguirmos alcançar toda a comunidade estudantil, adotamos o inglês como
segunda língua em toda a divulgação feita, assumindo uma comunicação bilíngue com os
estudantes. Isto inclui, por exemplo, publicações nas redes sociais, emails e vídeos em
português com legendas em inglês, de forma a conseguir alcançar toda a comunidade
estudantil.

Imagem e Digital
Gestão do Branding da AEFEUP
O departamento de Imagem e Digital foi responsável pelo elo de ligação da imagem da
AEFEUP com os estudantes, através da criação de todo o suporte visual necessário para
a divulgação das suas atividades.
Gestão dos domínios WEB
Criação e manutenção dos domínios da AEFEUP na Internet bem como criação de sites
próprios para eventos, nomeadamente o FEUP Engineering Days.

Administração

Devido à situação atual vivida causada pelo vírus covid-19 o trabalho dos
departamentos Logística e Grupos e Tradições Académicas foi praticamente o
mesmo, efetuar a manutenção do edifício e preparar o mesmo de modo a este
satisfazer todas condições necessárias à sua segura utilização pelos estudantes de
acordo com as normas higiénicas implementadas devido à pandemia.

Logística e Grupos e Tradições Académicas
Manutenção do edifício
Foi efetuada a mudança das luzes da esplanada interior do edifício e das casas de
banho para LED de modo a baixar o consumo de energia do mesmo. Além disso foram
mudados os trincos das portas das casas de banho que estavam danificados e
instaladas fechaduras eletrónicas em duas portas, na porta de entrada do edifício e na
porta que dá acesso à direção.
Preparação do edifício de acordo com as normas higiénicas relativas ao covid-19
De modo a garantir a segura utilização do edifício por parte dos estudantes, foram
instalados 6 dispensadores de álcool gel, 3 na esplanada interior, 1 na direção, 1 na
esplanada exterior e 1 no celeiro. Além disso foi instalado um acrílico na secretaria de
modo a garantir a segurança da funcionária, a disposição das esplanadas foi repensada
para garantir que o distanciamento social mínimo e a lotação máxima eram respeitados.
Finalmente foram criadas novas regras de circulação dentro do edifício através da
instalação de sinais, postes separadores com fita e grades metálicas.
Eventos
Apesar do calendário de eventos ter sido bastante reduzido devido às restrições
impostas, os departamentos da Logística e Grupos e Tradições Académicas auxiliaram
outros departamentos da associação de estudantes na organização de eventos que
respeitassem todas as condições de segurança necessárias.

