LISTA
Plano eleitoral 2018/2019

Plano eleitoral da Lista X para as eleições para a Direção, Mesa da Assembleia Geral e
Conselho Fiscal da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto para o ano letivo 2018/2019.
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Nota Introdutória:
A Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que hoje se
apresenta como um pilar essencial no associativismo jovem existente na Academia do Porto, é
também, seguramente, um marco na passagem dos estudantes pelo Ensino Superior.
A nossa candidatura surgiu da vontade de fazer da Associação de Estudantes desta faculdade uma
organização que realmente una os estudantes na luta pelos seus direitos.
Inicialmente, o nosso grupo criou um movimento, o “Juntos por Ciências”, com o desígnio de começar
este trabalho, mas achamos que é na Associação de Estudantes que teremos as verdadeiras
condições de o fazer e que teremos a certeza que todos os estudantes desta faculdade serão
representados por um grupo que realmente age e se liga aos seus associados.
Não seremos uma lista que se limita a organizar algumas atividades durante o ano e que representa
os estudantes nas reuniões dos organismos da Universidade, quase encarando o seu trabalho como
um calendário de atividades e iniciativas a ser cumprido.
Não, o nosso grupo de estudantes queria algo diferente, algo que realmente fosse a essência do que
é ser dirigente associativo e estar sempre na vanguarda da luta dos estudantes, unindo-os e lutando
ao seu lado perante os graves problemas que os estudantes do Ensino Superior enfrentam nos dias
de hoje. Assumimos que este é o nosso desígnio principal e nunca nos calaremos e tudo faremos
para que o Governo não ignore quando existem estudantes desta faculdade que não conseguiram
entrar numa residência, quando existem estudantes que no segundo semestre ainda não receberam
a bolsa, enquanto existirem colegas a desistir do Ensino Superior, porque não aguentam o peso das
propinas e de outros custos relacionados com a frequência neste ciclo do Ensino!
Mas certamente nunca o faremos sozinhos, não o faremos sentados nos nossos gabinetes, ou em
reuniões infrutíferas com os órgãos da Universidade. É lado a lado com os estudantes na faculdade,
na rua, onde for preciso que a nossa Associação e o nosso trabalho ganhará a sua verdadeira
expressão!
Por esta razão, foi acordado entre todos os elementos da Lista X unir os estudantes na luta por uma
faculdade e um Ensino Superior melhor, para que todos se sintam verdadeiramente em casa.
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Caraterização da Lista X:
Composição da Direção:
Nome
Bárbara Canijo
Francisco Araújo
Juliana Cunha

Ricardo Ferraz

Helena Branco

Eva Cosme

Carlos Fernandes

Carina Madureira
Alfredo Fernandes
Gonçalo Santos
José Guedes
Nuno Brás
Celso Teixeira
Adriana Silva
Eduardo Mota

Cargo
Nº mecanográfico
Presidente
201603254
Vice-presidente
201706232
Tesoureira
201707190
Coordenador
do
Departamento
Políticas
201506185
Educativas e Ação
Social
Coordenadora do
Departamento
201603292
Científico e de
Formação
Coordenadora do
Departamento
201603388
Comunicação
e
Apoio ao Estudante
Coordenador
do
Departamento
201706002
Desportivo
Coordenador
do
Departamento
201804249
Recreativo
e
Cultural
Vogal
201805047
Vogal
201805292
Vogal
201706078
Vogal
201805335
Vogal
201603011
Vogal
201505545
Vogal
201504481

Curso
L: Bioquímica
MI: Engenharia Física
L: Matemática

L: Biologia

L: Bioquímica

L: Biologia

L: Física

L: Geologia
L: Biologia
MI: Engenharia Física
L: Física
L: Física
L: Biologia
L: Física
L: Biologia

Composição da Mesa da Assembleia Geral:
Nome
Mafalda Castro
Arcílio Semente
Inês Costa

Cargo
Presidente
Vice-presidente
Secretária

Nº mecanográfico
201706236
201608489
201505847

Curso
L: Bioquímica
L: Física
L: Biologia

Nº mecanográfico
201106488
201805084

Curso
L: Matemática
L: Física
M: Tecnologia e
Ciência Alimentar

Composição do Conselho Fiscal:
Nome
João Carrinho
Maria Queirós

Cargo
Presidente
Vice-presidente

Isabel Costa

Secretária

201804463
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Missão e Valores:
A missão da AEFCUP será a de salvaguardar os direitos e os interesses dos estudantes da
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), estabelecendo constantemente uma maior
proximidade com os seus associados, bem como apoiando os restantes órgãos da FCUP,
principalmente os órgãos onde se encontram representantes dos estudantes, para tornar a FCUP
mais próxima dos estudantes e mais eficiente, para trabalhar por uma FCUP melhor.
Como foi antes mencionado, tudo faremos e não descansaremos enquanto não virmos os interesses
e exigências dos estudantes satisfeitos. Como associação representativa dos estudantes, não iremos
ficar indiferentes face aos muitos estudantes que finalizam o ensino secundário e que nem chegam
a ingressar no ensino superior devido a questões muitas vezes económicas, facto que é agravado
pelo elevado valor das propinas de licenciatura e dos ciclos seguintes, que constitui apenas uma
parte dos custos associados à frequência deste nível de ensino. Mas muitos mais são os problemas
que existem em termos político-sociais na nossa faculdade e tudo faremos para ouvir e unir os
estudantes, para exigir e lutar pelo que é um direito de todos os estudantes e que está consagrado
no 74º artigo da Constituição da República Portuguesa:

“Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso
e êxito escolar.”

Por uma questão de organização e funcionalidade, subdividimo-nos pelos seguintes departamentos:
▪
▪
▪
▪
▪

Científico e de Formação;
Comunicação e Apoio ao Estudante;
Recreativo e Cultural;
Desportivo;
Política Educativa e Ação Social.
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Departamentos:
Políticas Educativas e Ação Social
Objetivo:
Serão objetivos principais deste departamento resolver, tentar resolver ou ainda apelar (a quem tiver
essa responsabilidade) à resolução dos problemas que os estudantes sentem quer a nível social,
quer político, agindo de três formas:
I.
II.

III.

caso o problema possa ser resolvido, ou parcialmente resolvido, pela associação de
estudantes, tudo faremos para desencadear os mecanismos necessários para tal;
caso a resolução do problema em questão passe por algum órgão de gestão da faculdade ou
da Universidade do Porto, tentaremos, junto dessas entidades, colaborar ao máximo para o
solucionarmos;
por fim, caso a responsabilidade recaia sobre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior ou outra entidade governativa, novamente, faremos apelos com todos os meios ao
nosso alcance para que a exigência realizada pelos estudantes chegue ao ministério.

Entre os vários problemas encontrados até agora pela nossa lista podemos falar, a título de exemplo,
do caso da cantina que, para além de não apresentar condições para tantos estudantes que a
frequentam, número que poderá vir a aumentar com a chegada de estudantes da FCNAUP, não
apresenta também as refeições no estado que é exigido, não tivesse sido considerada a cantina da
FCUP como a pior da UP num inquérito realizado pela FAP há já alguns anos e, desde então, nada
mudou. Para além disso o preço das refeições aumentou.
Entendemos, contudo, que a origem destes problemas da cantina encontra-se no subfinanciamento
dos SASUP pelos Orçamentos de Estado. No entanto, compete-nos como representantes dos
estudantes, uni-los e lançarmo-nos à luta contra este grave problema, que também se revela, por
exemplo, nas más condições de várias residências onde residem muitos estudantes da FCUP.
Encaramos que a resolução dos problemas das residências só pode ser conseguida através do
aumento de financiamento do Ensino Superior, para que seja possível construir novas residências e
restaurar as já existentes, e faremos pressão para que tal aconteça. Além disso, temos consciência
que o Ensino Superior não é acessível a todos devido a variados custos associados à sua frequência,
desde as taxas e emolumentos até às propinas e iremos lutar juntamente com os estudantes a favor
de um Ensino Superior mais acessível a todos.
Outro problema, neste caso pedagógico, centra-se no facto de não haver regime pós-laboral para os
trabalhadores-estudantes, tendo estes de realizar o seu curso praticamente no dobro do tempo, para
conseguir articular trabalho e aulas. Achamos urgente e necessária a criação de um regime póslaboral que, à semelhança de outras faculdades, solucionará este problema.
Obviamente que uma associação de estudantes não pode solucionar todos os problemas
encontrados, mas pode, junto de todos os estudantes, organizar um conjunto de ações de
movimentação e de reivindicação que exijam o fim dos problemas em questão.
Coordenador: Ricardo Ferraz

5

Plano Eleitoral Lista X - Ano letivo 2018/2019

Plano de atividades:
Aqui apresentamos o plano de atividades para este departamento tendo em conta o que acima foi
referido:
•

Contactar semanalmente com os estudantes para auscultá-los e perceber os problemas que
sentem a todos os níveis da sua vida académica;

•

Comunicar regularmente com os órgãos de gestão e com as direções de curso com vista a
resolver os problemas levantados quando tal for possível;

•

Realizar ações de movimentação que poderão passar por manifestações, pintura de faixas e
abaixo-assinados que serão sempre divulgados, quer através de folhetos informativos, quer
através de plataformas digitais, como redes sociais e correio eletrónico institucional. Para as
organizar convocaremos AGEs extraordinárias quando tal for pertinente, tendo em conta os
problemas encontrados e a urgência da sua resolução;

•

Visita constante a bares, cantinas, residências e outras instalações da FCUP com o intuito de
averiguar as condições destes locais e, novamente, caso exista algum problema, exigir a sua
resolução.
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Departamentos
Científico e de Formação
Objetivo
Este departamento centra-se na tentativa de estabelecer uma melhor aproximação dos estudantes
às oportunidades de emprego que estão disponíveis e ao mundo científico.
Coordenador: Helena Branco
Plano de atividades:
Aqui apresentamos o plano de atividades para este departamento juntamente com os motivos que
nos levaram a colocar estes pontos:
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Palestras, debates, workshops e planos de estágio com a participação de ex-professores
da faculdade e investigadores, como também com convidados sobre outras áreas de
interesse fora da ciência - fomentar o espírito de iniciativa, incentivar os estudantes e preparálos para o seu futuro profissional;
Estabelecer parcerias com organizações e projetos da UP e com empresas que possam
ser do interesse dos estudantes – dar a conhecer aos estudantes da FCUP opções de
estágios e trabalhos tanto ligados à Universidade do Porto, bem como a empresas para que
conheçam as várias opções de futuros projetos e empregos nos quais se possam envolver;
Workshop sobre como elaborar currículos – apoiar os estudantes nesta tarefa que estará
sempre envolvida no seu futuro profissional;
Ciclos de cinema científico – debates com professores e ex-professores da FCUP e
investigadores sobre os temas dos vários ciclos e sobre os próprios trabalhos desenvolvidos;
Feiras de mestrados – divulgar melhor os mestrados existentes na faculdade para que os
estudantes que acabem a licenciatura consigam perceber melhor qual a área em que se
enquadram;
Aproximação aos núcleos de estudantes e apoio na divulgação das suas atividades –
divulgar e dinamizar os núcleos;
Cursos de línguas – diminuir as desigualdades existentes entre os estudantes. Línguas
como o inglês são bastante úteis no mundo do trabalho, principalmente nas áreas científicas,
daí esta atividade ser importante;
Organizar visitas ao Museu de História Natural e da Ciência da UP para os estudantes e
para as suas famílias e promover wokshops em botânica que decorrerão no Jardim
Botânico – promover a divulgação científica e dar a conhecer melhor estes espaços;
Organizar dois concursos, um de programação para os estudantes do curso de Ciência de
Computadores e outro de ilustração científica para os estudantes dos cursos de Biologia e
de Geologia com a participação no jurado de ex-professores da FCUP dos mesmos cursos –
incentivar o espírito competitivo dos estudantes, o que os pode preparar para o emprego que
poderão vir a ter;
Realizar saídas de campo - complementar o plano de estudos dalguns cursos, com uma
componente prática mais completa.
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Departamentos:
Comunicação e Apoio ao Estudante:
Objetivo:
O principal objetivo deste departamento será melhorar os meios de divulgação que a associação de
estudantes utiliza e apostar em novas iniciativas que deem aos estudantes uma maior
representatividade e um maior apoio.
Coordenador: Eva Cosme
Plano de atividades:
Aqui apresentamos o plano de atividades para este departamento juntamente com os motivos que
nos levaram a colocar estes pontos:
•

•

•

•

•

•

No final de cada semestre, juntamente com a Mesa da Assembleia Geral, realizar
Assembleias Gerais de Estudantes para analisar o ponto de situação relativo às
atividades desenvolvidas pela Associação até à data – a realização de Assembleias
Gerais deixará de ser vista como uma burocracia necessária para a realização das eleições.
Queremos que as assembleias gerais sejam espaços regulares de participação de todos os
estudantes onde eles possam expressar o seu descontentamento e necessidades;
Organizar um programa anual de voluntariado de apoio ao estudante – mais
especificamente neste sistema os estudantes mais velhos ajudam os mais novos dando-lhes
a conhecer a faculdade e os SASUP, informando-os sobre o funcionamento do Sigarra e
Infociências, tirando dúvidas sobre o plano de estudos e funcionamento da faculdade e
dando-lhes o seu testemunho sobre o seu curso e o Ensino Superior como grupos
académicos em que participem. São também organizadas atividades que permitem o
intercâmbio de experiências entre os alunos das diferentes áreas;
Reforma profunda do jornal “Info” – Iremos lançar um concurso para captar pessoas
interessadas em dinamizar este jornal e dar-lhe um maior impacto no nosso quotidiano. Serão
dados temas específicos a cada mês para debate e escrita, serão publicadas opiniões de
estudantes e, eventualmente, de professores e será permitida a publicação anónima revista
por uma comissão editorial;
Organizar um dia dedicado aos estudantes deslocados onde os iremos apresentar à
faculdade e à sua comunidade e fornecer-lhes todas as informações que precisem; organizar
uma visita guiada pela cidade do Porto – forma de integrar novos estudantes;
Distribuir panfletos, afixar cartazes e enviar e-mails dinâmicos aos estudantes
regularmente que informem sobre as atividades a realizar em cada mês pela AEFCUP;
colocar caixas de sugestões relativas ao desempenho e às atividades da AEFCUP nos
departamentos – informar e contactar com os estudantes, permitindo que participem
ativamente na AEFCUP, quer nas iniciativas em si, quer na sua organização;
Democratização da escolha do merchandising e a sua expansão para os cursos – o
merchandising da associação de estudantes terá um processo de escolha inovador. Serão
feitas várias propostas de merchandising a diferentes empresas e a sua escolha será dos
estudantes por votação. A associação irá dinamizar dentro de cada curso concursos para a
camisola de curso desse ano caso os núcleos respetivos não o estejam a realizar.
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Departamentos:
Recreativo e Cultural:
Objetivo:
Relativamente ao tema recreativo e cultural, tentar-se-á organizar e dinamizar eventos festivos,
sociais e culturais para incentivar à confraternização entre todos os estudantes e promover a cultura
dos estudantes.
Coordenador: Carina Madureira
Plano de atividades:
Aqui apresentamos o plano de atividades para este departamento juntamente com os motivos que
nos levaram a colocar estes pontos:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Festa de Natal, em dezembro e dependendo das possibilidades orçamentais – acabar o ano
de 2018 com um evento festivo que comemore o fim de mais um ano;
Festa do Cajú no Teatro Sá da Bandeira, com a participação dos grupos académicos da
faculdade, uma banda e um DJ convidado – descontrair os estudantes que acabarão as
avaliações no mês anterior e para fomentar o convívio;
Dinamização da barraquinha da AEFCUP na Queima das Fitas 2019;
O Rainhas da Noite irá ser realizada, se possível, na Discoteca Via Rápida, pondo a
possibilidade de colaborar com outras associações. Após um churrasco, irá haver muita
diversão proporcionada por DJs convidados – dar as boas-vindas aos novos estudantes da
Faculdade de Ciências da UP;
Sarau Cultural de Ciências no Teatro Sá da Bandeira com a atuação dos Grupos
Académicos da FCUP, DJs convidados e, se possível, uma banda – fomentar o convívio;
Juntamente com as tunas da FCUP procuraremos organizar um festival de tunas –
promover os grupos académicos da casa, num ambiente de convívio entre os estudantes;
Organizar o concurso de bandas FCUPlugged – despertar o espírito recreativo presente
em cada estudante;
Ciclos de cinema cultural/de autor e exposições de fotografia – enriquecer culturalmente os
estudantes e oferecer uma atividade de lazer;
Realizar um concurso de escrita recreativa onde os participantes terão de escrever um
texto de opinião sobre um tema à escolha, sendo que o melhor texto será divulgado no jornal
“Info” e no website da AEFCUP e o vencedor receberá um prémio de mérito monetário –
desenvolver uma atividade cultural e recreativa inovadora para os estudantes;
Criar parcerias com museus da cidade do Porto que possibilitem que os nossos
estudantes os possam visitar por preços acessíveis e tentaremos, dentro das possibilidades
orçamentais, realizar exposições de projetos dos estudantes nestes e noutros espaços –
promover a cultura e divulgar o empenho dos estudantes.
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Departamentos:
Desportivo e Artístico:
Objetivo:
Este departamento tem como principal objetivo incentivar à prática saudável de desporto para que
os estudantes mantenham um estilo de vida mais saudável.
Coordenador: Carlos Fernandes
Plano de atividades:
Aqui apresentamos o plano de atividades para este departamento juntamente com os motivos que
nos levaram a colocar estes pontos:
•

•

•
•
•

Participar nas diversas modalidades dos torneios organizados pela Federação Académica
do Porto – fomentar a prática de desporto e promover a competição desportiva com outros
estudantes da UP;
Organizar atividades desportivas em diversos desportos como o futsal (FCUP Liga e Taça
Campo Alegre), Andebol, Voleibol e Basquetebol; organizar torneios de Magic the
Gathering, sueca, matraquilhos e ténis de mesa dentro das instalações da AEFCUP; criar
um torneio de snooker – fomentar a prática de desporto e promover a competição desportiva
entre os estudantes da FCUP;
Promover aulas de dança e procurar disponibilizar aulas de meditação – promover a
dança de uma forma criativa e saudável e outras atividades que possam aliviar o stress;
Organizar um Dia Desportivo – divulgar e suscitar o interesse na cultura do desporto e da
saúde;
Promover jogos de tabuleiro como dominó, damas e xadrez e jogos de computador
(League of Legends, World of Warcraft, Guilds of War) – propiciar momentos de lazer
entre os estudantes.
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Calendarização:
Fevereiro
Festa do Cajú
Festival de tunas

Dezembro
AGE de balanço da AEFCUP
Festa de Natal
Atividades sem data definida:
Palestras Temáticas

Março
FCUPLiga

Workshops
Torneiro de Basquetebol, Voleibol e
Andebol

Estágios

Cursos de Línguas

Debates temáticos

Abril

Ciclos de Cinema
Ciclo de Cinema Científico
Torneios desportivos
Feira de Mestrados
Aulas de Dança

Maio
Queima das Fitas

Concursos de programação, ilustração
científica e escrita recreativa

Exposição de Fotografia
Saídas de campo
Junho
AGE de balanço da AEFCUP

Visitas ao Museu de História Natural e
Ciência da UP

Setembro
Rainhas da Noite
Dia dedicado aos estudantes
deslocados e visita à cidade
do Porto
Outubro
Campeonatos Académicos
Taça Campo Alegre
FCUPlugged
Dia Desportivo
Novembro
Sarau Cultural de Ciências
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