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Pelouro da Política Educativa

Departamento de Cooperação

Reunião semestral:
▪ Data: 4 de outubro de 2021
▪ Adesão: 17 associações, núcleos e grupos
▪ Descrição:
• Reunião presencial com lugar no auditório da AEFEIP, com vários tópicos de
discussão, nomeadamente:
o Apresentação da AEFEUP e participantes na reunião;
o Apresentação e pedido de reforço na resposta da base de dados de
associações, núcleos e grupos;
o Apoio da AEFEUP aos núcleos – cedências e PAF;
o Comunicação entre associações, núcleos e grupos;
o Como podemos ajudar na potencialização/divulgação?
o Presença no Guia de Estudante;
o Receção dos novos estudantes e participação das associações, núcleos e
grupos;
o Futuros projetos da cooperação;
o Eventos AEFEUP;
o Outras dúvidas e feedback;
o Levantamento de existência/funcionamento de Banco de Apontamentos,
Banco de Sebentas, Programa de Mentoria e possíveis sinergias;

o

Retiro de Núcleos, Associações e Grupos:
▪ Data: 15 de janeiro de 2021
▪ Adesão: 13 associações, núcleos e grupos
▪ Descrição:
• Antes da realização do evento foi realizado um levantamento dos pontos fortes e
fracos de cada associação, núcleo e grupo que participaram de forma a poder utilizar
os pontos fortes de uns para colmatar os fracos de outro, culminando numa tarde
com várias sessões, nomeadamente:
o Sessão introdutória de apresentação;
o Sessão sobre Gestão de Conflitos;
o Sessão sobre Handover;
o Sessão sobre Definição de Objetivos;
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1. Cooperação entre os Núcleos e Associações da FEUP

Sessão de apresentação da Accio para colaboração para banco de
apontamentos;
Feedback positivo com média de classificação geral das sessões de 4.1/5
o

•
o

Criação de rede de contactos:
▪ Grupos de Whatsapp:
• Criação de grupo conjunto com dois representantes por núcleo/associação/grupo
para partilha de informações e dúvidas;
▪ Drive: criação de drive conjunta para partilha de atas, base de dados com contactos e
outros documentos de importância para todos;
▪ Calendário comum: criação de calendário no Google Calendar para colocação dos eventos
por parte dos Núcleos, Associações e Grupos de forma a promover a inexistência de
incompatibilidade entre os eventos dos mesmos;

o

Divulgação de Eventos:
▪ Criação de mecanismo para dar oportunidade de uma divulgação mensal a cada
núcleo/associação/grupo nas redes sociais da AEFEUP;

Retiro de Direção da AEFEUP:
▪ Data: 1 a 3 de outubro de 2021
▪ Adesão: 18 membros da Direção
▪ Descrição:
• Apresentação dos planos de cada Departamento para o ano letivo, incluindo datas
dos respetivos eventos;
• Team building;

o

Retiro interno de Departamento de Cooperação:
▪ Data: 13 e 14 de setembro de 2021
▪ Adesão: 7 em 8 membros presentes
▪ Descrição:
• Realização de sessões conjuntas de trabalho de revisão de todos os projetos a
realizar, para recolha de inputs e entendimento do scope de trabalho de capa um;
• Team building;
• Distribuição final de projetos pelos membros;

o

Formulários de feedback:
▪ Data: final do 1º Semestre
▪ Adesão: 54 respostas
▪ Descrição:
• Criação de formulário de avaliação dos líderes por parte dos membros, com
avaliação quantitativa e qualitativa;
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2. Cooperação entre departamentos da AEFEUP:

3. Cooperação com os Estudantes
o

Guia do estudante:
▪ Realização de documento com vários temas pertinentes aos novos estudantes na FEUP,
nomeadamente: AEFEUP, FEUP e sua comunidade académica, localização (transportes e
bilheteiras), Pólo da Asprela, serviços de alimentação, saúde e bem-estar, turismo,
testemunhos, contactos e redes sociais da AEFEUP;
▪ Disponibilização do documento na versão em português e em inglês através da realização
e entrega de panfletos aos novos estudantes com resumo do mesmo e QR Code com acesso
ao documento na sua totalidade

o

Receção dos Novos Estudantes Internacionais de Mestrado e Doutoramento
▪ Data: 8 de novembro de 2021
▪ Adesão: 19 estudantes internacionais
▪ Descrição:
• Convívio na AEFEUP com jogos de team building
• Distribuição de panfletos do guia de estudante

Departamento de Pedagogia e Empreendedorismo
1.

Workshops:
•

Gestão de Projetos 1.0;

.: Formato online – 27 de outubro de 2021, às 18h00
.: Total de 136 inscrições – 80 participantes;
•

Workshop: Power BI

.: Formato online – 7 de dezembro, às 16h00
.: Total de 150 inscrições ~ 70/80 participantes;

2. Pitch Bootcamp;
.: Pitch Bootcamp Online AEFEP/AEFEUP/AAUMinho/aeISEP/AIESEC;
.: Inscreveram-se 208 estudantes (dos quais 28% (58 estudantes) são da FEUP e 196
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profissionais de 147 empresas).

3.

FEUPTalks
•

O Futuro da Educação e do Trabalho

.: Formato presencial – 8 de novembro, às 18h00
.: 43 participantes;
•

Lean e os três EEE (Eficácia, Eficiência, Elegância)

.: Formato presencial – 2 de dezembro, às 16h25
.: 20 participantes;

•

SaltPay@Technology

.: Formato online– 12 de janeiro, às 17h00
.: 30 participantes;

4. Podcast: “Isto Não é Engenharia”

•

Firefly Journey

.: Formato online– 17 de novembro
.: 30 participantes;
•

Projeto BEXUS

.: Formato online– 15 de dezembro
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.: 30 participantes;

Pelouro da Secretaria-Geral

Departamento de Comunicação & Marketing
1. Marketing
Este departamento foi responsável por divulgar todas as atividades e eventos realizados.

2. Comunicação
Sendo o público bastante diversificado a nível de nacionalidades, recorreu-se a uma
comunicação bilingue para alcançar todos os estudantes.

3. Redes Sociais
Exploraram-se novas plataformas visto que as redes sociais são a forma mais rápida de
chegar aos nossos estudantes. Uma das plataformas foi o LinkedIn, devendo-se isto ao facto de
termos eventos com interesse também por parte de empresas, como é o caso do FEUP
Engineering Days, e, ainda, eventos em conjunto com empresas ou entidades com mais contacto e
atenção ao LinkedIn, como as FEUPTalks.

Departamento de Imagem
O departamento de Imagem desenvolveu todo o material gráfico associado a todos os
eventos e comunicados realizados pela Associação de Estudantes.

Departamento Digital
O departamento Digital fez a manutenção do website da AEFEUP e criou uma página de

Página

7

divulgação de oportunidades de estágio.

Pelouro do Desporto, Ação Social e Bem-estar

Departamento Desportivo
1. Seleções AEFEUP: Foi realizado este semestre, pela FAP, a Taça CAP no qual participaram
as 10 seleções da AEFEUP. Das 10 seleções 5 estiveram presentes nas finais da taça e das
quais 3 venceram o troféu. Para além disso, temos também 5 seleções de eSports e, no
início do semestre, foi realizado o habitual processo de captações no qual houve uma
grande adesão por parte dos estudantes.
o

Nº de inscritos captações desporto:
- Futebol 11 M: 215;
- Futsal M: 60;
- Futsal F: 33;
- Andebol M: 55;
- Andebol F: 41;
- Basquetebol M: 110;
- Basquetebol F: 16;
- Voleibol M: 84;
- Voleibol F: 82;
- Rugby 7 M: 13;

o

Nº de inscritos captações eSports:
- FIFA 22: 7;
- CSGO: 20;
- LOL: 28;
- Rocket League: 9;
- Valorant: 14;
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2. Aulas CDUP: Foram realizadas algumas aulas em parceria com o Centro Desportivo da
Universidade do Porto no âmbito do desporto informal de modo a promover novas
modalidades e alternativas às modalidades mais praticadas. A adesão foi baixa.
o Nº inscritos: - Aula de zumba: 3;
- Aula de escalada: 5;
- Aula de Krav Maga: 5.

momento de descompressão a meio da semana e revelou ter uma boa adesão por parte
dos estudantes.
o Nº de estudantes em média por semana: 6 a 12 pessoas
4. Torneio de Padel: O torneio foi realizado em dezembro num modelo de equipas de 2
elementos e foi uma das atividades de mais interesse por parte dos estudantes.
o Nº de equipas inscritas: 18
5. Torneio de basquete 3vs3: Uma das atividades mais antigas do Desportivo tendo sido já
realizada no início do segundo semestre mostrou mais uma vez ser uma das atividades
de maior adesão por parte dos estudantes.
o Nº de equipas inscritas: 10

6. Torneios de eSports: Uma das atividades mais recentes do desportivo e que oferece
várias modalidades de desportos eletrónicos.
o Nº de equipas inscritas:
- FIFA 22 PC: 14;
- FIFA 22 PS4: 12;
- LOL 2v2: 15;
- Rocket League 3v3: 18;

Departamento de Ação Social e Bem-estar
1. Partilh(arte): Publicação nas redes sociais da AEFEUP com sugestões de filmes, livros ou
séries, por parte de vários elementos da comunidade da FEUP, com o propósito de
relembrar os estudantes da necessidade de fazer pausas e relaxamento. As publicações
mantêm-se no segundo semestre.
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2. Mind First: Evento realizado de 18 a 22 de outubro, para celebrar o Dia Internacional da
Saúde Mental. A abertura da sessão contou com a presença da Dra Helena Lopes para
apresentar o GOI e, nos dias seguintes, o Diogo Varandas da Thumbs Up! realizou quatro
workshops dinâmicos (o primeiro presencial, e os restantes online) com dicas preciosas
sobre como ultrapassar os obstáculos do quotidiano. As sessões online tiveram mais
adesão do que as duas sessões presenciais, tendo chegado aos 12 participantes por
workshop.

3. Pausa-da-mente: Realização dos mais variados workshops para proporcionar aos
estudantes um momento de relaxamento. O primeiro realizou-se a 25 de outubro, e
consistiu num workshop de crochet. No dia 22 de novembro, realizou-se um workshop de
olaria e azulejos, e no dia 6 de dezembro um workshop de desenho. Já na época de exames,
no dia 25 de janeiro, realizou-se uma aula de yoga. Os workshops tiveram muita adesão,
sendo que em quase todos atingimos o número máximo de participantes estipulado.
Prevê-se manter estas atividades no segundo semestre.

4. Campanhas Solidárias: De 1 a 26 de novembro, realizaram-se campanhas de recolha
monetária e de bens para diversas associações, dedicando cada semana a uma associação
diferente. As associações escolhidas foram a ÂNIMAS, a Liga Portuguesa Contra o Cancro,
a Associação de Moradores de Massarelos e A Casa do Caminho. Durante a semana
dedicada à ÂNIMAS, realizou-se uma sessão de apresentação com os cães de apoio que
teve boa adesão. As recolhas monetárias, tanto da ÂNIMAS como da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, foram bem-sucedidas. Já as recolhas de bens tiveram menos adesão.

5. Cabazes Solidários: De 29 de novembro a 3 de dezembro, criou-se um ponto de entrega
de alimentos para a realização de cabazes, a serem entregues a famílias carenciadas,
através da associação Socialis. Campanha teve alguma adesão.

6. Árvore dos Desejos de Natal: Realização de uma recolha monetária, de 13 a 17 de
dezembro (durante a Feira de Natal da AEFEUP) para possibilitar às crianças da associação
Mundos de Vida, uma visita à Feira de Natal de Perlim. Campanha com pouca adesão.

7. Jantar de Natal: Jantar de Natal, no dia 24 de dezembro, dedicado aos estudantes
estrangeiros da comunidade estudantil. Contámos com o apoio do iPoint da FEUP e do
InterUp. O jantar contou com 9 participantes, e recebemos feedback muito positivo em
relação a esta iniciativa.
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8. Rastreio de DSTs: Realizou-se, no dia 18 de janeiro, um rastreio de doenças sexualmente
transmissíveis juntamente com a Fundação Portuguesa a Comunidade Contra a Sida.
Contámos com o apoio do Comissariado Social da FEUP. O rastreio teve muita adesão,
pelo que se prevê repeti-lo durante o segundo semestre.

Pelouro de Atividades
Departamento Recreativo
Tendo em conta o contexto pandémico vivenciado principalmente no primeiro semestre,
em todas as atividades realizadas foi feita um plano de contingência, aprovado e autorizado
previamente pela Direção Geral de Saúde (DGS).
Em todos os eventos, principalmente devido à grande afluência de estudantes, foi também
requerido aos participantes o cartão de estudante e em alguns dos eventos foi dada a prioridade
de entrada durante um período de tempo aos estudantes da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP).
Em maior parte dos eventos mencionados em baixo, o edifício da AEFEUP esteve decorado
seguindo a temática desse dia.

1. Transmissão do Europeu – junho de 2021
Transmitimos os jogos de Portugal do Europeu de Futebol Masculino na AEFEUP, e
inclusive foram transmitidos outros jogos de outras seleções nacionais durante todo o
Europeu.

2. Caffé na AE (concerto de receção) – 12 de outubro 2021
Em conjunto com a Engenharia Rádio, realizou-se um concerto de receção aos novos
estudantes, com a participação de Gil Pedro Cadeias e Pedro Vilaço, SlowDem’ Vibes by
Engenharia Rádio e DJ ARPI. O objetivo deste evento musical, que teve lugar na esplanada da
AEFEUP, foi proporcionar um momento de convívio e integração aos novos estudantes da
FEUP.

3. Super Mega FEUPCaffé

a partipação do DJ Checkmike durante o FEUPCaffé.
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Realizámos este evento na AEFEUP desde o início da tarde até à noite. Durante toda a tarde

4. FEUPCaffés
FEUPCaffé de Halloween - 28 de outubro de 2021 com a participação dos DJs Checkmike e
ARPI
FEUPCaffé Remember Arraial – 11 de novembro de 2021 com a participação do DJ
KissOneHundred
5. Sunset
Realizámos este evento na AEFEUP durante a tarde, com o objetivo de anunciar o Arraial
d’Engenharia 2021.
6. Transmissão da corrida de F1 – 12 de dezembro de 2021
7. Arraial de Engenharia 2021 - 15,16 e 17 de dezembro
Foi decido pela Direção da AEFEUP a apresentação dos pontos principais do trabalho
realizado na preparação deste evento, que, devido à pandemia, não foi possível realizar.
Estes foram alguns dos pontos desenvolvidos durante todo o semestre para a produção deste
evento:
•

Artistas

•

Pavilhão/Espaço de realização deste evento

•

Plano de Evacuação/Plano de Prevenção e Segurança/Plano de Contingência

•

Regulamento de Bares

•

Transporte

•

Palco/Luz/Som

•

Seguros

•

Licenças Ruído/Licenciamento e Gestão de Direito Musical/Licença de Recinto

Equipamento Sanitário Portátil

•

Segurança
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Improvisado/ Licenciamento e Gestão do Direito de Autor

Departamento Cultural
1. Sessão de cinema - 29 de junho
Evento realizado no edifício da AEFEUP.
Foi exibido o filme Ma Rainey: A Mãe do Blues, com pipocas e algodão doce.

2. Karaoke - 13 de outubro
Este é um evento já usual na AEFEUP. Realizado na esplanada do edifício, com momentos de
bastante animação, onde os estudantes cantaram músicas à sua escolha.

3. Stand-up - 4 de novembro
Foi um evento realizado no edifício da AEFEUP, que contou com a participação de 3 humoristas
convidados e alguns participantes do open-mic.
Apesar de o edifício não encher, havia bastante público, e foi uma boa maneira de passar a
noite.

4. Dr. Why - 18 de novembro
Evento de ‘’Live Quiz’’ realizado no edifício da AEFEUP, em parceria com a empresa Dr. Why.

5. Feira de Natal - 13 a 17 de novembro
Tratou-se de um evento realizado em conjunto com o departamento de Ação Social e Bemestar.
Por parte do departamento Cultural, foi realizado um workshop de culinária em formato
online, através de uma livestream na conta de Instagram da AEFEUP. Este workshop recebeu uma
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crítica positiva por parte dos estudantes.

Todo o edifício da AEFEUP foi decorado com a temática natalícia, no sentido de transmitir o
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espírito natalício a todos os estudantes.

Pelouro da Administração
Departamento de Logística
1. Manutenção do edifício: Um dos principais trabalhos da Logística passa por manter o
edifício da AEFEUP em bom funcionamento. Como tal, os problemas que foram
aparecendo foram resolvidos com a maior brevidade possível. Um exemplo claro, foi o
estalar de um vidro de uma das portas de acesso ao exterior, que foi trocado o mais
rapidamente possível. Recentemente todas as máquinas de cerveja foram arranjadas e
higienizadas, de forma a diminuir os problemas que possam aparecer quando são
utilizadas. Não só a Logística se preocupou com a manutenção do edifício como também
se preocupou em inovar. Exemplo disso foi a criação de um armário para os micro-ondas
e também uma evolução no sistema de vigilância e de alarme. Para além disso, e com a
abertura do edifício à noite na época de exames, asseguramos que o edifício nunca
estivesse sem ninguém responsável, para caso houvesse algum problema ele fosse
resolvido no imediato, assim como asseguramos que não faltaria café aos estudantes.

2. Covid-19: Todas as medidas impostas pela direção geral de saúde e pelo governo foram
cumpridas, quer quando se notou um agravamento da situação pandémica e por isso um
aumento de medidas, como quando houve um alívio das restrições. Isso levou a certas
adaptações no edifício, como já tem sido regra desde o início do mandato.

3. Apoio nos eventos: Em todos os eventos realizados pela AEFEUP, a Logística assegurou
que tudo corria conforme o previsto, estando sempre presente nos FeupCaffés e outros
eventos de caracter recreativo, cultural e social. Tivemos um papel fundamental na
organização do arraial de engenharia, que infelizmente não se veio a realizar devido á
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evolução da pandemia.

Departamento de Grupos e Tradições Académicas
O GTA (Grupos e Tradições Académicas) é um departamento cujo principal foco são os
vários núcleos e grupos estudantis da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É
através deste que decorre a ponte de comunicação entre essas entidades e a própria AEFEUP que,
dentro dessa relação, dá a oportunidade às diferentes organizações de utilizarem o espaço da
associação, bem como todos os recursos associados, de forma a cultivar o convívio e espírito dos
estudantes 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 também as fomos adaptando com o
desenvolver do estado do nosso país: inicialmente, exigimos a leitura dos certificados digitais de
vacinação, definimos uma lotação máxima para o espaço e permitimos apenas ajuntamentos até
à 00:00h. Mais recentemente, conseguimos alargar a lotação do nosso espaço, bem como levantar
algumas restrições relativas a certificados e festas, encorajando sempre a uma boa prática das
medidas de segurança de forma a dispor de um espaço seguro. Houve uma forte procura para a
utilização do nosso edifício neste ano letivo, algo expectável depois da situação pela qual
passámos. Desta forma, o GTA disponibilizou o espaço da AEFEUP sempre que possível,
nomeadamente para jantares de grupo, workshops, reuniões e ensaios. Continuamos também a
trabalhar lado a lado com o departamento da Logística de forma a melhorar e otimizar o edifício
da AEFEUP, para que, progressivamente, este fique mais seguro e confortável para todos os
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estudantes.

