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cada vez mais pela Academia
cada vez mais uma AAUTAD de Todos
A candidatura da lista C, “Cada vez mais pela Academia” surge da pretensão de criar uma Associação Académica que a Academia sinta como sua,
numa visão séria, aliada a sangue novo, com novos objetivos para a construção
de um futuro.
Um projeto que englobe a participação ativa dos estudantes, utilizando
todas as suas estruturas de representação, tendo na AAUTAD o principal fomentador desta sinergia. Uma intenção assente na democraticidade, na pluralidade
de opinião e diversificada pelos mais diversos cursos da Universidade Transmontana.
É cada vez mais importante que a Academia se sinta verdadeiramente
como prioridade no debate, na discussão e com interveniência para a construção
de um papel civil, em sociedade, do seu futuro.
Acreditamos na AAUTAD como uma instituição de representação estudantil, de direito e de defesa dos princípios gerais do movimento associativo, de
reivindicação e defesa incondicional dos interesses dos estudantes.
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A Associação Académica, necessita de ser o alicerce de um movimento de
ação conjunta que permita delinear linhas condutoras relacionando todos os percursos para só assim se conseguir atingir uma verdadeira representação estudantil.
Este nosso manifesto para o mandato “AAUTAD 2020” assenta em políticas concretas e basilares e na modernização e dinamização das ferramentas
atualmente ao serviço da AAUTAD. É um programa que prevê um aprimorar na
estrutura a nível de gestão de recursos humanos, imagem, comunicação, ferramentas de trabalho, espaços e processos. Queremos relançar a imagem da
AAUTAD, revitalizar as suas formas de comunicação, atualizar os seus processos
de Gestão.
A Associação Académica, os seus Núcleos e Secções Culturais, as suas
Secções Desportivas e todos os seus parceiros e associados, necessitam uma
AAUTAD moderna e prática. Dentro desta nossa intenção para o mandato
“AAUTAD 2020” conseguiremos garantir a formação de dirigentes associativos
capazes, garantindo assim o futuro da AAUTAD.
Assim sendo, a linha orientadora para a definição de um panorama identificativo para a Associação Académica irá definir-se em 11 departamentos.
Através de uma reformulação efetuada, pautada pela consciência do que foi
realizado anteriormente e pela perspectiva consciente da realidade da AAUTAD,
foi delineado o plano de atuação para a organização dos demais departamentos.
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Enquanto Lista C,
“Contigo Somos” mais na Qualidade de Ensino, numa Associação Académica que ausculta os alunos e que garante a representatividade e reivindicação dos
direitos e interesses dos mesmos.
“Juntos Construímos” mais proximidade com as estruturas, na aproximação e criação de laços, às estruturas circundantes à AAUTAD e na dinamização de atividades em parceria, estabelecendo um ecossistema favorável ao
desenvolvimento.
Mais “Comprometidos com a Academia” na interveniência política, na
aproximação aos lugares de decisão na construção de linhas orientadoras, suportadas pelos estudantes e pelos núcleos de estudantes, de intervenção política
local e nacional, no sentido de procurar ser parte da solução dos problemas identificados.
“Caminharemos por ti” cada vez mais no Desporto e na Cultura, promovendo cada vez mais qualidade no desporto de competição e no alargamento da
base do desporto informal para que todos possam ter acesso ao desporto e a
práticas de vida saudável e ainda na criação de um espaço cultural aberto e
multidisciplinar acessível ao estudante.
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“Uma certeza pela Academia” na Formação Pedagógica e Profissional, na
construção de redes próximas ao tecido empresarial e na criação de ferramentas
e mecanismos de empreendedorismo.
“Cada vez mais” pelos Núcleos e Secções, dinamizando o Associativismo
como uma escola de líderes e de dirigentes associativos com a criação de ferramentas multidisciplinares, com uma abordagem de proximidade com os seus
associados e com a transparência necessária para a realização de trabalho em
conjunto.
Acreditamos cada vez mais Numa Academia de Estudantes para os
Estudantes, onde estes se reveem pela semelhança, pela transparência, pela
objetividade, pela intenção, pela razão, pela vontade e ambição, onde se constrói,
em conjunto com todos, o futuro da mais Nobre Academia do País.
Acreditamos conseguir fazer mais e melhor pela Academia!
Acreditamos conseguir fazer mais e melhor por ti!
Cada vez mais, Ação Social
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Em relação à ação social será política da lista C, a consciencialização da
comunidade estudantil para as temáticas da sociedade atual tais como: a
desigualdade social, a solidariedade, a inclusão social, o ambiente, entre outras.
A preocupação com os estudantes com necessidades especiais, garantindo assim
um campus que responda a todas as suas necessidades.
Dentro do cumprimento desta linha orientadora, propomos a realização
das seguintes iniciativas:
- Comemoração do Dia Internacional de Pessoas com Deficiência;
- Acompanhamento dos Alunos com necessidades especiais;
- Dádivas de Sangue;
- Rastreios auditivos, visuais e de doenças sexualmente transmissíveis;
- Organização de recolha de dadores de medula óssea;
- Seminário sobre bem-estar físico, mental e boas práticas alimentares em
contexto universitário;
- Acompanhamento dos alunos com necessidades especiais;
- Acompanhamento direto das comissões de residência;
- Revitalização do programa “Dá-me 7 horas aos meus 7 dias”;
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- Participação em dádivas e recolhas de produtos e bens;
- Feira da Saúde e do Bem-estar;
- Formação Língua Gestual e Curso Europeu de Primeiros Socorros;
- Atualizar Plataforma de Voluntariado;
- Dia do Idoso e da Música;
- Plogging;
- Cãominhada;
- Concerto solidário.
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Cada vez mais, Apoio ao Estudante
Em relação ao apoio ao estudante será política da lista C, o relato constante das problemáticas que os estudantes enfrentam no seu percurso
académico. A elaboração de casos de estudo que forneçam dados estatísticos
nas várias temáticas ligadas diretamente aos estudantes, tais como a qualidade
de ensino, a ação social entre outros, que permitam à Associação Académica e
aos seus Núcleos uma ação sustentada. É também uma pretensão dinamizar o
apoio prestado a estudantes estrangeiros.
Dentro do cumprimento desta linha orientadora, propomos a realização
das seguintes iniciativas:
- Realizar a Semana das Matrículas 2020;
- Protocolo de cooperação com a ESN UTAD;
- Estudos de Caso (Qualidade de Ensino, Ação Social, Espaços);
- Gabinete de Auxílio a Alunos Internacionais;
- Comunicação em 2 Línguas (Português/Inglês);
- Promover e gerir o e.mail do Apoio ao Estudante;
- Avaliação constante dos Serviços da UTAD;
- Reuniões Periódicas com o Provedor do Estudante;
- Apresentação Periódica de Relatórios das Problemáticas Relatadas.
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Cada vez mais, Apoio a Núcleos e Secções
Em relação aos Núcleos e Secções será política da lista C, a aproximação
dos Núcleos e Secções da AAUTAD à estrutura, pois estes são a principal via de
contacto com o estudante, então este vínculo é essencial para o sucesso de praticamente toda a atividade da AAUTAD. Pretendemos dinamizar e continuar a disponibilizar todo o leque de ferramentas para que os mesmo consigam desempenhar as suas funções em pleno, auxiliando e promovendo sempre a sua atividade.
Dentro do cumprimento desta linha orientadora, propomos a realização
das seguintes iniciativas:
- Manter parceria com a Universidade FM na rúbrica “O Associativismo
como Parte da Academia”;
- Redefinir a verba para projetos de Núcleos Integrados;
- Promover formações dirigidas aos elementos dos núcleos ao longo do
ano;
- Motivar e auxiliar a Integração e Ativação dos Núcleos e Secções;
- Disponibilizar on-line a história documental dos Núcleos e Secções (planos de atividades etc.);
- Realizar a III Gala de Núcleos, Associações e Secções “O Associativismo
como Parte da Academia”;
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- Realizar as AGN – Assembleias Gerais de Núcleos na sua periodicidade
mensal;
- Reformular o Jornal Académico “O Torgador” e redefinir o seu estatuto
editorial;
- Revitalizar a Agenda Mensal de Atividades;
- Fornecer o domínio de e-mail “@aautad.pt”.
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Cada vez mais, Apoio às Tecnologias
Em relação ao apoio às tecnologias será política da lista C, a implementação de sistemas de gestão documental utilizando métodos de trabalho e consequentemente aperfeiçoando a comunicação entre estruturas. Um acompanhamento tecnológico atualizado é fundamental para que os modelos de comunicação e marketing sejam eficazes, dinamizando assim os modelos de comunicação da AAUTAD, num contexto tecnológico que favoreça tanto a Associação
Académica, desde a sua estrutura interna, tanto os Núcleos e Secções Culturais
como todos os seus associados.
Evidenciamos a aplicação móvel da AAUTAD como uma prioridade, pois
aproximará toda a atividade da AAUTAD à academia. Divulgando grande parte
das suas iniciativas além, das dos seus Núcleos e Secções Culturais. Visa também
prestar serviços, desde a plataforma de alojamento a todas as informações
acerca do cartão de sócio da AAUTAD e as suas parcerias.
Para garantir o cumprimento desta linha orientadora propomos a realização das seguintes iniciativas:
- Gerir a Plataforma de Gestão Documental e Recursos Humanos;
- Gerir a aplicação móvel AAUTAD;
- Reformular o site AAUTAD;
- Reformular o site do Jornal Académico “O Torgador”;
- Plataforma de Gestão Documental dirigida aos Núcleos;
- Reavaliação do sistema de e-mail da AAUTAD.
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Cada vez mais, Comunicação e Imagem
Em relação à comunicação e imagem será política da lista C, promover
formas de comunicação cada vez mais simples, claras e eficazes. A dinamização
da imagem da AAUTAD nas redes sociais e a expansão nas mesmas de forma a
abranger o máximo de estudantes possível, estreitando a ligação entre a
AAUTAD e a Academia.
Para garantir o cumprimento desta linha orientadora propomos a realização das seguintes iniciativas:
- Comunicação em 2 Línguas (Português/Inglês);
- Reformulação Gráfica AAUTAD 2020;
- Dinamização das Redes Sociais;
- Cooperação com os Departamentos, Núcleos e Secções da AAUTAD;
- Bootcamp 2020;
- Acompanhar a atividade da AAUTAD.
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Cada vez mais, Cultura
Em relação à cultura será política da lista C uma agenda cultural direcionada aos interesses dos estudantes da academia, a valorização da cultura
académica e a promoção das atividades e secções culturais da AAUTAD.
Dentro do cumprimento desta linha orientadora, propomos a realização
das seguintes iniciativas:
- Revitalização da Agenda Cultural FOLE 2020;
- Promover Stand Up Comedy;
- Promover Artistas da Academia;
- Aliar a Cultura à Ação Social;
- Workshops Artes Cinema / Teatro;
- Conferências de apresentação dos principais eventos;
- Semana Cultural 2020.
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Cada vez mais, Desporto
Em relação ao desporto universitário será política da lista C, a promoção
da relação entre a UTAD, os SASUTAD, a Câmara Municipal e a FADU garantindo, assim, as melhores condições possíveis aos nossos atletas para que os
mesmos possam singrar no desporto de competição. A nível do desporto informal queremos garantir a contínua promoção da prática desportiva fomentando
assim as práticas saudáveis aos estudantes da academia.
Dentro do cumprimento desta linha orientadora, propomos a realização
das seguintes iniciativas:
- Candidatura às Jornadas Concentradas da FADU;
- Realização de Campeonatos Nacionais Universitários Individuais;
- IX Gala do Desporto da AAUTAD;
- UTAD em Maré Alta 2020 – Reformulação do modelo de férias desportivas “UTAD em Maré Alta”;
- Corrida de Carrinhos de Rolamentos;
- Jogos Sem Fronteiras 2020;
- Jogos Populares 2020;
- UTAD CUP;
-UTAD Summer Sports;
-Torneio 24h;
- Curso Nadador Salvador;
- Apoio à Universidade Junior.
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Cada vez mais, Formação Profissional
Em relação à formação profissional será política da lista C, a promoção de
atividades complementares às áreas de estudo da academia, a ligação ao tecido
empresarial da região, às ordens e associações sindicais. A criação de ligações
com o GAIVA, o GFORM, os núcleos e direções de curso na ordem de preparar
estas atividades serão cruciais.
Dentro do cumprimento desta linha orientadora, propomos a realização
das seguintes iniciativas:
- Divulgação do Programa ERASMUS;
- Ações de formação por áreas de estudo;
- Protocolo de cooperação com a USC;
- Feiras de Emprego e Empreendedorismo;
- Promover a FINDE U;
- Formações e Workshops (Public Speaking, Ferramentas Avançadas);
- Promover a aproximação dos cursos às ordens profissionais;
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Cada vez mais, Marketing
Em relação ao marketing será política da lista C, revitalizar a AAUTAD em
todos os seus processos de marketing atuais, procurando tornar-se um parceiro
de excelência, profissionalizando a sua imagem externa e facilitando o acesso
aos seus serviços e comunicação. Procurar, junto dos seus parceiros, dinamizar a
oferta que apresentamos aos sócios.
Dentro do cumprimento desta linha orientadora, propomos a realização
das seguintes iniciativas:
- Revitalização do Guia do Estudante Transmontano – GET 2020;
- KIT Caloiro 2020;
- Promover o Cartão Associado Jovem da AAUTAD;
- Angariar parceiros e patrocinadores para a atividade da AAUTAD;
- Reformulação dos pacotes de publicidade;
- Promover o comércio local.
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Cada vez mais, Política Educativa
Em relação à política educativa será política da lista C, avaliar, discutir e
participar criticamente em parceria com os demais membros da academia e dos
órgãos representativos de estudantes nas temáticas relacionadas com a universidade e o Ensino Superior Português. A participação política em ENDA, deve
partir de uma linha conjunta de pensamento discutida pela academia.
Dentro do cumprimento desta linha orientadora, propomos a realização
das seguintes iniciativas:
- Acompanhar a participação dos Estudantes nos Conselhos Pedagógicos
auscultando os mesmos e analisando as atas posteriores;
- Discutir e definir políticas comuns;
- Comemorar o Dia Nacional do Estudante;
- Reuniões Preparatórias para Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDA).
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Cada vez mais, Recreativas
Em relação à atividade recreativa será política da lista C, garantir as melhores condições possíveis para a realização dos principais eventos académicos
em parceria com Câmara Municipal de Vila Real e a UTAD, procurando sempre
satisfazer as expectativas da comunidade estudantil e vilarealense em relação
aos mesmos.
Dentro do cumprimento desta linha orientadora, propomos a realização
das seguintes iniciativas:
- Semana de Integração 2020
- Semana das Barraquinhas 2020
- Arraial de Carnaval 2020
- Semana Académica da UTAD 2020
- Concurso de Bandas e DJ’s
- Arraial Final de Aulas 2020
- Mostra do Caloiro 2020
- Miss e Mister 2020
- Caloirada aos Montes 2020
- Aperfeiçoamento do uso do copo reciclável
- Apoio à atividade recreativa dos Núcleos
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Cada vez mais, Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Associação Académica da UTAD tem como principal
finalidade fiscalizar os órgãos diretivos para que estes desempenhem as suas
funções de forma clara, certa e transparente, de maneira a defender os interesses da Academia em geral.
Em relação ao Conselho Fiscal será política da lista C, garantir o sério dever
do cumprimento dos estatutos levando a cabo uma fiscalização exigente, ativa e
próxima das atividades levadas a cabo pela Direção Geral. Procuraremos a proximidade com os núcleos, incitando os mesmos a ter um maior conhecimento
sobre os seus estatutos e para que se rejam pelos mesmos, com o objetivo destes
se tornarem cada vez mais estruturas profissionais e competentes.
Pretendemos, portanto, pautar a nossa ação pelas seguintes linhas:
- Garantir o cumprimento dos estatutos da AAUTAD dos Núcleos e dos
Regulamentos Internos;
- Garantir transparência Fiscal e legal da instituição e o seu bom funcionamento financeiro;
- Assegurar a regularidade contabilística, fiscal e legal da instituição;
- Elaborar um parecer ao Plano de Atividades e Orçamento e Relatório de
Atividades e Contas da AAUTAD, bem com pareceres fiscais, sempre solicitado e
necessário;
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- Incentivar a direção a apresentar, semestralmente, um Relatório de Atividades e Execução Orçamental, bem como um Relatório de Atividades e Orçamento Retificativo;
- Assegurar que a direção executa corretamente as funções e obrigações
que lhe competem;
- Efetuar verificações, inspeções e fiscalização à atividade e atos praticados pela AAUTAD;
- Apresentar uma postura ativa e de constante interesse perante todas as
atividades realizadas pela instituição bem como por todos os atos praticados por
esta;
- Ter uma participação ativa em Assembleias Gerais de Alunos, de
forma a mantê-los decorrentes do seu trabalho.
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Cada vez mais, Mesa da Assembleia Geral de Alunos
A Mesa da Assembleia Geral da Associação Académica da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) compromete-se a cumprir com todas as
suas obrigações estatutárias.
A Mesa realizará duas RGAs Ordinárias, sendo estas convocadas tendo em
conta o calendário escolar, o calendário civil, e os estatutos da AAUTAD, com o
objetivo de uma maior adesão por parte da academia.
Sempre que necessário, serão convocadas e realizadas RGAs Extraordinárias solicitadas pela Direção, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Académico e pelo
requerimento de alunos desta universidade, assim como pelo próprio Presidente
da Mesa da Assembleia Geral da AAUTAD, cumprindo sempre com todo o regulamento a elas deferido.
Estarão disponíveis no sítio Web da AAUTAD: moções, regulamentos,
estatutos e toda a informação relativa às Assembleias, entre outros documentos
relevantes e de interesse para a Academia. Contudo, as atas de todas as RGAs
estarão disponíveis para consulta na sede da AAUTAD.
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Uma das obrigações da Mesa da Assembleia será, também, a formação e
constituição da Comissão Eleitoral, eleita em RGA, que irá reger e assumir na sua
totalidade as próximas eleições para os Órgãos Sociais da AAUTAD, sendo o
Presidente da Mesa o Presidente desta Comissão caso não seja candidato.
Por princípios de democracia, de expressão e debate de ideias, não será, de modo
algum, permitido por esta Mesa da Assembleia Geral quaisquer atos de desrespeito perante a apresentação de propostas ou moções por parte de qualquer elemento da comunidade académica.
Como termino, e como última resolução do mandato, iremos organizar a Cerimónia da Tomada de Posse dos Novos Órgãos Sociais da AAUTAD.
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