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1 MENSAGEM DA CANDIDATA A PRESIDENTE
DA DIREÇÃO DA AEFCUP

Caros colegas,
Candidato-me a Presidente da Direção da Associação de
Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
por acreditar que tenho as competências necessárias para vos
ouvir e representar da melhor forma, interna e externamente, e a
vontade de fazer mais e melhor. Construí, com vista para o
alcance do sucesso, uma equipa forte, dinâmica e inovadora.
Consideramos a AEFCUP um órgão de excelência naquilo que é a sua missão: servir os
estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Uma Associação inclusiva,
plural e cuja ambição vai muito mais além daquilo que é possível fazer num ano só. Temos como
base a transparência, o progresso, a inovação e o rigor, características que consideramos nada
menos do que essenciais para servir os nossos estudantes. Apresentamo-nos como uma lista
de continuidade, no entanto identificámos falhas e algumas soluções que pretendemos pôr em
prática. Somos então uma lista de continuidade e progresso.
A meu lado terei três Vice-Presidentes e um Tesoureiro, para além de oito
Coordenadores e vinte e seis Vogais distribuídos por seis Departamentos. O Vice-Presidente
Externo estará encarregue da representação externa e da comunicação entre os Núcleos e
Grupos Académicos da Faculdade de Ciências e a AEFCUP. Os Vice-Presidentes internos
funcionarão como gestores de projetos. Um estará encarregue pelos Departamentos
Recreativo, Cultural e de Apoio ao Aluno e Intervenção Social, e o outro terá a seu cargo os
Departamentos de Marketing e Imagem, de Emprego e Formação e Desportivo. O Tesoureiro será
responsável pela elaboração do Plano de Atividades e Orçamento, do Relatório de Atividades e
Contas, da candidatura ao IPDJ e respetivos relatórios, da gestão responsável, consciente e
regular do orçamento e da procura de parcerias e patrocínios.
Relativamente aos departamentos, é possível ler nas secções seguintes quais as
iniciativas a que nos propomos.

Um voto na Lista I é uma aposta em ti!
Francisca Frias
Candidata a Presidente da Direção da AEFCUP pela Lista I
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2 ESTRUTURA DA LISTA

A Direção da Lista I é constituída por 39 elementos. O núcleo de gestão é
constituído pelo Presidente, pelo Tesoureiro e por três Vice-Presidentes. Os restantes
elementos estão distribuídos pelos departamentos da seguinte forma:
Departamento de Apoio ao Estudante e Intervenção Social (1 coordenador e 3
vogais);
Departamento Cultural (1 coordenador e 5 vogais);
Departamento Desportivo (2 coordenadores e 6 vogais);
Departamento de Emprego e Formação (1 coordenador e 3 vogais);
Departamento de Marketing e Imagem (2 coordenadores e 5 vogais);
Departamento Recreativo (1 coordenador e 4 vogais).

A Lista candidata-se também à Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal,
sendo cada um destes órgãos sociais constituído por um Presidente, um VicePresidente e um Secretário.

3

3 CONSTITUIÇÃO DA LISTA

3.1. Direção
I Núcleo de gestão
Presidente Francisca Frias (M: Engenharia Matemática)
Tesoureiro Manuel Esteves (M: Bioquímica)
Vice-Presidente Externo Mateus Pires (L: Geologia)
Vice-Presidente Interno João Fonseca (MI: Engenharia de Redes e Sistemas
Informáticos)

Vice-Presidente Interno Ricardo Vieira (MI: Engenharia de Redes e Sistemas
Informáticos)

II Departamento de Apoio ao Estudante e Intervenção Social
Coordenador
Bruna Oliveira (M: Ecologia e Ambiente)
Vogais
André Cunha (L: Ciências e Tecnologia do Ambiente)
Francisco Novais (MI: Engenharia Física)
Miguel Chaves (M: Química)
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III Departamento Cultural
Coordenador
Tânia Carvalho (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
Vogais
Andreia Rocha (L: Arquitetura Paisagista)
Mariana Mourão (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
Nuno Durães (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
Patrícia Carneiro (L: Química)
Paulo Pinheiro (L: Bioquímica)

IV Departamento Desportivo
Coordenadores
Carlos Santos (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
João Carvalho (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
Vogais
Andreia Fonseca (L: Bioquímica)
Bruno Silva (L: Geologia)
Hugo Amaral (L: Bioquímica)
Pedro Summavielle (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
Rafael Xavier (L: Geologia)
Rita Abreu (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
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V Departamento de Emprego e Formação
Coordenador
Adriana Nobre (L: Bioquímica)
Vogais
Alexandre Seabra (M: Bioquímica)
Jorge Pereira (L: Física)
José Damásio (MI: Engenharia Física)

VI Departamento de Marketing e Imagem
Coordenadores
João Ribeiro (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
José Neves (L: Ciência de Computadores)
Vogais
Bruna Meireles (L: Ciência de Computadores)
Inês Ferreira (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
Melissa Teixeira (L: Bioquímica)
Rita Gonçalves (L: Arquitetura Paisagista)
Sérgio Neto (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)

VII Departamento Recreativo
Coordenador
João Estrela (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
Vogais
César Oliveira (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
Fábio Longo (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)
Teresa Lopes (L: Química)
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Tiago Rocha (L: Bioquímica)

3.2. Mesa da Assembleia Geral
Presidente Mariana Silva (M: Bioquímica)
Vice-Presidente Filipa Mendonça (L: Bioquímica)
Secretário Ivan Sá (M: Geologia)

3.3. Conselho Fiscal
Presidente Catarina Correia (M: Engenharia Matemática)
Vice-Presidente Alexandre Nogueira (M: Engenharia Matemática)
Secretário Ana Ribeiro (M: Engenharia Matemática)
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4 INTRODUÇÃO AOS DEPARTAMENTOS
E RESPETIVAS ATIVIDADES

4.1. Departamento de Apoio ao Estudante e Intervenção Social
A missão do Departamento de Apoio ao Estudante e Intervenção Social tem dois
objetivos fundamentais. O primeiro é a luta pelos direitos e interesses dos estudantes,
junto dos Órgãos de Gestão da Faculdade de Ciências e das entidades externas
competentes. Assim, damos apoio e vias de resolução para os problemas que possam
surgir e para os já existentes. O segundo é promover o espírito solidário,
consciencializando a comunidade para os problemas sociais existentes e incentivandoa a contribuir, da forma adequada, para a resolução dos mesmos.

Plano de atividades
Apoio ao Estudante

i. Apoio aos estudantes nacionais e internacionais;
ii. Produção do Guia de Integração Académica 2019;
iii. Divulgação da cronologia informativa relativa à avaliação no 1º e 2º
semestre;
iv. Garantia

da

representatividade

Representantes,

no

Conselho

dos

estudantes

Pedagógico

e

no

nas

Conselho

de

Comissões

de

Acompanhamento;
v. Em colaboração com os núcleos de estudantes, garantir que são realizadas
sessões de apresentação e esclarecimentos dos mestrados das várias áreas
científicas da FCUP;
vi. Em colaboração com o núcleo de gestão, fazer a representação externa da
AEFCUP nos Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDA);
vii. Apoio à FCUP na organização da receção aos novos estudantes, mantendo a
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banca da Associação de Estudantes no percurso das matrículas e integrando
os núcleos e grupos académicos;
viii. Resolução de questões pedagógicas e de política educativa que possam
surgir, junto do Conselho Pedagógico, do Diretor, do Conselho de
Representantes e, se necessário, da Reitoria da Universidade do Porto, do
Senado da Universidade do Porto e da Federação Académica do Porto;
ix. Criação de um grupo de mentoring, em colaboração com os núcleos de
estudantes;
x. Criação de um conjunto de Frequently Asked Questions;
xi. Incentivo ao estudo em época de exames, através da distribuição de snacks;
xii. Atualização da plataforma de explicadores.
Intervenção Social

i. Divulgação da Mega Dádiva de Sangue e Medula Óssea;
ii. Recolha de bens para instituições de cariz social;
iii. Criação de um grupo de voluntários, constituído por estudantes;
iv. Organização de visitas à Faculdade para alunos do ensino secundário, como
forma de incentivo ao estudo no Ensino Superior;
v. Organização da II Feira de Voluntariado;
vi. Palestras de sensibilização ou debates sobre temáticas atuais.
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4.2. Departamento Cultural
A Cultura engloba uma panóplia de áreas como a tradição, o conhecimento, a
arte, a crença, a lei, a moral e ainda todo um conjunto de hábitos e costumes passíveis
de aquisição humana. Assim, este Departamento visa desenvolver um conjunto de
atividades com o objetivo de levar ao encontro dos estudantes a Cultura na sua forma
mais pura, através de diversos momentos de aprendizagem e ao mesmo tempo de
descontração. No final, pretendemos que com esta intervenção na comunidade
estudantil se tenha dado um desenvolvimento intelectual, social e cultural da mesma.

Plano de atividades
i. Organização de Jam Sessions;
ii. Implementação de BookCrossing;
iii. Divulgação mensal de um calendário de atividades culturais no Porto;
iv. Organização de uma sessão de stand up comedy;
v. Organização de um workshop de magia;
vi. Organização de visitas a museus;
vii. Realização da III FCUP Trip;
viii. Colaboração com os grupos académicos da FCUP;
ix. Quizz cultural.
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4.3. Departamento Desportivo
O propósito do Departamento Desportivo passa, essencialmente, por promover
e incentivar os estudantes a praticarem desporto e a criarem hábitos de vida
saudáveis. Um dos objetivos é garantir condições para que as nossas equipas possam
representar a cor de Ciências ao mais alto nível, tanto nos Campeonatos Académicos
do Porto como nos Campeonatos Nacionais Universitários. Para além dos desportos
mais tradicionais, a nossa missão passa também por incentivar a prática eSports e
apoiar as equipas que representam a nossa Faculdade.

Plano de atividades
i. Apoio à participação das equipas da AEFCUP nos Campeonatos Académicos
do Porto (CAP’s) e transmissão de alguns jogos;
ii. Apoio à participação das equipas de Ciências na e-University League;
iii. Organização de torneios de sueca, matraquilhos, ténis de mesa e jogos
tradicionais;
iv. Organização de torneios de eSports;
v. Realização do III Interfacs (futsal, voleibol e basquetebol 3x3);
vi. Renovação de equipamentos das equipas da AEFCUP.
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4.4. Departamento de Emprego e Formação
Este departamento apresenta um leque de atividades cujo intuito é oferecer
uma formação complementar, incentivando o sucesso académico e facultando
ferramentas de trabalho que façam a diferença na relação dos estudantes com o
mercado de trabalho. Propomos assim o conjunto de medidas abaixo listadas,
englobando o desenvolvimento de várias soft-skills.

Plano de atividades
i. III Feira de Emprego;
ii. Workshop de Comunicação;
iii. Workshop de LinkedIn;
iv. Workshop de Coaching;
v. Workshop de Escrita Científica;
vi. Workshop de Curriculum Vitae;
vii. Curso de Public Speaking;
viii. Visitas guiadas a empresas;
ix. Curso de Suporte Básico de Vida;
x. Curso de Ciências Forenses;
xi. Curso de Línguas.

12

4.5. Departamento de Marketing e Imagem
O Departamento de Marketing e Imagem assume a responsabilidade de manter
a comunidade estudantil atualizada quanto à existência de eventos que possam ser do
seu interesse, promovidos tanto pela Associação como por outras entidades. Assume
também a responsabilidade de efetuar a cobertura fotográfica e de vídeo dos eventos
organizados pela AEFCUP. Será ainda dada continuidade às plataformas informativas
já existentes, as quais serão continuamente estudadas de modo que a imagem e a
mensagem que fazemos chegar ao meio estudantil sejam as mais transparentes e
acessíveis, e que isso seja feito da forma mais cativante possível.

Plano de atividades
i. Gestão de todas as plataformas de comunicação da AEFCUP: Facebook “AEFCUP - Associação de Estudantes da FCUP”, Facebook - “AEFCUP Apoio ao Emprego”, Facebook - “Aefcup - Departamento Desportivo”,
Instagram, Youtube e website;
ii. Produção da imagem e divulgação de todos os eventos da AEFCUP;
iii. Cobertura fotográfica e de vídeo;
iv. Produção do design do merchandising para 2019;
v. Disponibilização de um calendário mensal das atividades da AEFCUP;
vi. Produção da revista INFO.
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4.6. Departamento Recreativo
O tempo de um estudante no Ensino Superior é ocupado maioritariamente pelo
estudo e consideramos que também é importante haver momentos de descontração e
diversão. O Departamento Recreativo encarrega-se dessa missão. Pretendemos
organizar as emblemáticas festas de Ciências, assim como churrascos a preços
académicos.

Plano de atividades
i. X Festa do Caju;
ii. XXX Sarau Cultural de Ciências;
iii. IX Rainhas da Noite;
iv. Realização de churrascos na Faculdade;
v. Barraquinha da AEFCUP na Queima das Fitas do Porto;
vi. Mega Arraial de S. João;
vii. Organização de eventos/festas em conjunto com outras Associações de
Estudantes.
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