Intenção de Candidatura da Lista C aos Órgãos Sociais da Associação Académica da UTAD
Ano Letivo 2015/2016

Juntos Construímos uma Presidência
A candidatura Juntos Construímos assume-se como um projeto de
recandidatura aos órgãos Sociais da Associação Académica e resulta da vontade e
necessidade de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo
do presente mandato. Há um ano atrás a Lista C, sob o lema Contigo Somos, surgia do
agregar de vários estudantes de percursos distintos que sentiram a obrigação e vontade
de mudar o paradigma da Associação Académica da UTAD. Hoje os mesmos encontramse mais amadurecidos e capazes, fazendo-se acompanhar de um sentimento de dever
cumprido; o paradigma da Associação Académica da UTAD foi renovado. Mas é com a
consciência de que a AAUTAD nunca será um projeto terminado que esta mesma
equipa, aliando sangue novo à sua causa, se propõe a fazer ainda mais e melhor.
A atual conjetura do ensino superior continua a exigir uma maior atenção por
parte dos órgãos de representação estudantil, o constante desinvestimento na
educação, o crescente aumento de propinas e o flagrante abandono escolar têm
empurrado as universidades para uma situação de insegurança e instabilidade, deixando
à porta da universidade milhares de jovens que por impossibilidade económica já nem
sequer se candidatam ao Ensino Superior. Os que por cá sobrevivem vêm sendo
confrontados no dia-a-dia com um conjunto de adversidades que tornam o seu percurso
académico mais difícil e complicado, sendo por isso importante o papel da Associação
Académica como organismo que intervenha no seio estudantil, representando os
estudantes e a sua vontade junto dos vários órgãos reguladores da UTAD e do Ensino
Superior. Juntos continuaremos a assumir esse papel, Juntos Construímos soluções.
Acreditamos que a Associação Académica deve ser um organismo de portas
abertas para os seus estudantes e que os deve envolver na sua atividade, organizando
toda a ação da AAUTAD de uma forma abrangente e cuidada, propomos por isso uma
estruturação organizativa de 12 departamentos, com missões e campos de ação bem
definidos de forma a cobrir toda a área de atuação da Associação Académica.
Juntos construímos mais e melhor, como representantes legítimos dos
estudantes marcámos presença no Panorama Nacional no que concerne ao Ensino
Superior como forma de reclamar a nossa força e trazer para os Estudantes da UTAD os

assuntos debatidos entre Associações Académicas e de Estudantes nos Encontros
Nacionais de Direções Associativas, envolvendo os estudantes nas discussões cruciais
para o futuro do Ensino Superior. No entanto, a nossa intervenção não começou e
terminou nos ENDA’s, mantivemos um papel ativo na discussão e implementação de
políticas de juventude no Conselho Municipal da Juventude de Vila Real, Conselho
Municipal do Desporto, assim como junto do SASUTAD, da reitoria e de outros órgãos
de gestão da UTAD, encarando sempre como vital a partilha dessas discussões com toda
a academia; urge que continuemos a fazê-lo.
Juntos Construímos intransigência e continuaremos a defender um sistema de
ação social de encontro com as necessidades atuais de uma sociedade cada vez mais
asfixiada pela atual conjuntura socioeconómica, trabalhando focados e de forma
responsável, sempre com o intuito de desenvolver um sistema mais justo e abrangente.
Juntos Construímos diálogo e reivindicação e mantemos um combate
incansável ao atual valor da propina.
Juntos Construímos compromisso e defendemos, como até então temos
defendido, um modelo de Ensino inovador e multidisciplinar para a nossa Universidade,
assente numa excelência cada vez mais valorizada pelo mercado laboral e indo de
encontro às expectativas verdadeiramente superiores de uma sociedade cada vez mais
exigente.
Juntos construímos uma AAUTAD próxima dos estudantes envolvendo-os ao
máximo nas decisões da Associação. Integramos Núcleos de Estudantes e queremos
integrar mais ainda. Criámos o estatuto de dirigente destinado a três elementos e
mantivemos um diálogo constante com estes, apoiando-os em toda a sua ação na
academia. Manteremos e fortaleceremos ainda mais esse diálogo e apoio.
Juntos construímos uma AAUTAD de portas abertas com a manutenção do
banco de voluntariado AAUTAD que criámos e que permitiu, permite e permitirá a todos
os estudantes a colaboração com a Associação Académica nas suas diversas áreas de
intervenção.

Juntos construímos transparência e sustentabilidade e, como até então tem
vindo a refletir-se, optaremos por uma gestão financeira rigorosa e equilibrada que
permita a viabilidade das atividades por nós propostas.
Juntos construímos um segundo orçamento participativo porque acreditamos
que os alunos devem ter um papel ativo e preponderante na Academia e junto da
Associação Académica. Assim disponibilizando uma verba do orçamento da AAUTAD
será possível para qualquer estudante (núcleos e secções e grupos de pessoas)
apresentar uma candidatura que trace o destino dessa verba; tal e qual foi
procedimento na primeira edição que lançámos ao longo do presente mandato
Juntos construímos mais condições para os sócios; implementamos o Cartão
Jovem Académico AAUTAD, proporcionando aos nossos associados os benefícios que
usufruíam com o anterior cartão somando agora as vantagens e descontos em território
nacional e europeu. Agora o desafio passa por angariar mais parceiros para o Cartão de
Sócio e atrair novos sócios.
Juntos Construímos porque apenas juntos podemos continuar a ser um projeto
de Seriedade, Responsabilidade, Transparência, Envolvência, Democracia, Dignidade
e Igualdade; um projeto De Estudantes, Com os Estudantes e Para Estudantes.

Juntos Construímos Política Educativa

Estudantes pelo país fora continuam a abandonar o ensino por falta de
financiamento, outros estudantes não conseguem pagar as propinas dentro dos prazos.
Defendemos como imperativa uma posição firme e clara de defesa dos estudantes e do
ensino superior. Defendemos a educação enquanto direito democrático, universal e
gratuito
Na conjetura atual do país, tanto a nível económico como social, é necessário
que exista uma cooperação nacional de forma a traçar o melhor caminho para todos. A
AAUTAD é assim, sem dúvida, um importante meio e interveniente nestas questões
devido à sua função de representar os alunos da nossa academia, tanto a nível local
como nacional.
Desta forma, o Departamento de Política Educativa tem por objetivo ser o elo de
ligação nestas importantíssimas questões, pretendendo alargar ainda mais o seu campo
de atuação e representatividade, mostrando-se como um órgão preparado e capaz de
defender os interesses dos seus estudantes.
Assim, o nosso papel de atuação será direcionado para a Rede de Ensino
Superior, nas vertentes de:


Reativação da equipa de debates da UTAD;



Reivindicação do valor da propina do 1ºciclo para o 2ºciclo e oposição a qualquer
aumento que se verifique à mesma;



Promoção da existência ou aumento do número de Unidades Curriculares
Opcionais nos cursos da UTAD e possibilidade destas últimas pertencerem a
qualquer outra área existente na instituição;



Realização de um estudo com o propósito de averiguar a satisfação dos docentes
da UTAD;



Defesa do programar +Superior através da execução de atividades que
promovam o conhecimento da instituição e da cidade, promovendo ainda o
programa Retomar em conjunto com a Reitoria e os SASUTAD;



Abandono universitário, perceção dos motivos, atuar neste contexto com a
UTAD – projeto: “Regressar UTAD”.
Para nos sentirmos apoiados nesta missão, pretendemos contar com a academia

no decorrer do nosso trabalho de defesa dos estudantes e do ensino superior, como tal
propomos a realização das seguintes atividades, dinamizadas pelo departamento:


Realização de momentos de discussão sobre o Ensino Superior.

Juntos Construímos Ação Social

Neste departamento pretendemos sensibilizar os estudantes da nossa academia
para os problemas sociais presentes na nossa sociedade, pretendemos ir mais além
numa tentativa de que sejam realmente os estudantes agentes dessa mudança social,
com ações que promovam realmente esse âmbito. Juntos vamos construímos equilíbrio
social na Academia.
Mantemos como um dos objetivos principais fazer um acompanhamento
detalhado, rigoroso e presente dos problemas sentidos pelos estudantes nas mais
diversas áreas, apresentando propostas concretas para a resolução ou atenuação dos
mesmos.
Posto isto esta candidatura propõem-se a:


Organização de uma dádiva de sangue;



Organização de uma recolha de dadores de medula óssea;



Recolha de bens essenciais (alimentos, roupa, livros, etc), criando contentor de
recolha de roupa para ser reutilizada;



Promover e alargar o voluntariado fazendo parcerias com os núcleos;



Recolher material que os alunos que se encontram de saída da Universidade
queiram doar;



Sol&dá(rio) – Atuação de tunas com intuito solidário;



Feira da Saúde e do Bem-estar;



Formações: Língua Gestual e Curso Europeu de Primeiros Socorros;



Organização da iniciativa - “Não dês tampa a esta causa”;



Dia do idoso e da Música;



Menos olhos que barriga - campanha de sensibilização para o desperdício
alimentar nas cantinas;



Certificação e divulgação das habitações, através da plataforma habitabilidade
da AAUTAD;



Atualizar o site/plataforma da Ação Social com informações acerca de
voluntariados;



Acompanhamento direto com as comissões de residências;



Criação de mecanismos de reforço do FAS;



Continuar a acompanhar os trabalhos com os Serviços de Ação Social no sentido
de perceber a viabilidade para os mesmo disponibilizarem um serviço de takeaway.

Juntos Construímos Apoio aos Núcleos e Secções

O Departamento de Apoio aos Núcleos e Secções tem vindo a trabalhar numa
relação mais individualizada e de aprendizagem com os Núcleos e Secções da UTAD,
através

de

uma

grande

interatividade

que

tem

procurado

identificar

dificuldades/problemas e oferecer, a cada um destes, uma resposta à medida das suas
necessidades específicas.
Parte passa pela construção de relações duradouras entre os Núcleos e a
AAUTAD, de modo a obtermos resultados positivos e de satisfação por parte dos
mesmos e respetivos estudantes que representam. Os núcleos são uma experiência
única no Ensino Superior e nós queremos prestar aos seus elementos um apoio
presente, útil e sério na execução das suas atividades.
Deste forma tendo em conta a responsabilidade e importância na AAUTAD o
Departamento propõe-se a:


Reunir periodicamente com os núcleos e secções;



Motivar e ajudar na integração e ativação de núcleos e secções;



Analisar individualmente cada estrutura de modo a identificar os pontos fortes,
os pontos fracos, as potencialidades, os objetivos e as imperfeições de cada uma
destas;



Apoiar atividades realizadas pelos núcleos e pelas secções;



Promover atividades pedagógicas e extra pedagógicas entre núcleos da UTAD,
incentivando ainda a participação da Associação Académica;



Promover formações dirigidas para os membros dos núcleos, periodicamente,
ao longo ano letivo;



Criação de uma base de dados com informações de todos os núcleos e secções;



Regulamentar a verba para projetos de núcleos integrados;



Redefinir os estatutos de núcleos integrados e criar documentos protocolares
gerais para todos os núcleos;



Promoção de uma comunicação mais precisa entre as estruturas através de
plataformas mais interativas, assim como, com a Associação Académica;



Trabalhar no sentido de fornecer a todos os núcleos integrados um espaço digno
e adequado para sua sede própria;



Realizar palestra sobre a importância do associativismo tanto a nível pessoal
como profissional;



Incentivar os núcleos integrados e ativos a utilizar o domínio de e-mail:
“@aautad.pt”;



Providenciar ferramentas necessárias para o bom funcionamento de processos
eleitorais.

Juntos Construímos Apoio ao Estudante

Este foi um departamento que surgiu pela primeira no atual mandato. A
proposta da sua criação surgiu no sentido de dar uma resposta precisa e cuidada ao
estudante como individuo, que em muitos momentos tem um problema específico e
vive uma realidade concreta. É através desse mote que pretendemos manter uma
equipa organizada que pense constantemente a situação pedagógica dos estudantes,
que avalie a condição dos edifícios, que pense a oferta educativa e a estruturação
curricular, e que sirva de apoio aos questionários pedagógicos realizados pela UTAD.
 Manutenção da Plataforma para divulgar problemas ao nível da academia;
alteração do link para melhor acesso;


“UTAD na Cozinha” – Workshops de cozinha para fomentar a alimentação

saudável nos estudantes;
 Contato com os estudantes das residências de forma a recolher problemas e
tentar encontrar soluções para os mesmos e com as comissões de residências;
 Reuniões periódicas com a Provedora do Estudante para que em conjunto se
perceba as reais condições dos estudantes da UTAD;
 Averiguar, através de inquéritos, as condições com que os alunos lidam
quotidianamente dentro do campus da UTAD;
 Contato com os Núcleos para conhecimento de problemas dos estudantes de
cada curso; auxiliar os Núcleos na resolução desses problemas;
 Participação nas matrículas para divulgação do departamento aos alunos de 1º
ano;
 Parceria com a Provedora do Estudante;
 Auxiliar os estudantes de forma pessoal num horário de atendimento e a tempo
inteiro através da plataforma e do email;
 Divulgação da missão deste departamento a toda a Academia, para a receção de
um maior número de problemas existentes, de forma a amplificar a nossa ação;
 Elaboração contínua de relatórios ao longo do mandato, identificando e
levantando problemas que prejudiquem os alunos, para assim serem discutidos e atuar
na sua resolução.

Juntos Construímos Mobilidade, Acessibilidade e Transportes

Este departamento tem como objetivo a gestão e otimização da frota automóvel
ao dispor da AAUTAD. É portanto importante a intervenção no apoio direto a toda a
academia desde as secções aos núcleos, passando por todo e qualquer aluno, em todas
as ocasiões em que estes meios se justifiquem.
A AAUTAD possui três veículos na sua frota automóvel, sendo por isso necessário
uma organização rigorosa e transparente. Mas mais do que a organização logística este
departamento quer manter o seu foco na mobilidade dos estudantes da UTAD e todas
as condições de acessibilidade do nosso campus.
Neste sentido apresentamos um conjunto de propostas que vemos como
fundamentais para que juntos construamos mais mobilidade:
 Rever as condições em que se encontram todas as viaturas;
 Criação de uma plataforma online de requisição de veículos;
 Criar boletins de condução para existir um controle e registo fidedigno;
 Continuar a desenvolver o projeto “UBike”;
 Dinamizar o dia sem automóveis;
 Sensibilizar a CorgoBus para a questão da acessibilidade dos autocarros para
pessoas de mobilidade reduzida;
 Adaptar um veículo da Associação para transporte de pessoas com mobilidade
reduzida;
 Discutir com a reitoria as acessibilidades dos edifícios da UTAD e do próprio
campus.

Juntos Construímos Atividades Recreativas

O departamento de Atividades Recreativas tem como principal objetivo, divulgar
e promover toda a parte que envolve a dinâmica recreativa tanto da Academia como da
região de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Sendo este departamento a cara da nossa Universidade, quer na atividade
académica e económica, quer na imagem que transparecemos para o exterior,
consideramos estritamente necessário cumprir de forma rigorosa todas as atividades
que nos iremos propor a realizar.
Propõe-se de igual forma a promover a interação dos alunos da nossa Academia,
com toda a população envolvente, bem como que a melhorar todos os aspetos das
festividades que irão ser apresentadas neste plano de atividades.
Trabalhar de perto com a Câmara Municipal de Vila Real é fundamental para esta
Equipa, só assim será possível melhores acessibilidades e maior segurança, para que
todos os estudantes possam usufruir plenamente dos eventos por nós organizados.
Em atividades de maiores dimensões, acreditamos que com pequenos gestos
perante a população de Vila Real, os estudantes poderão ser vistos de maneira
diferente, de uma forma mais consciente, sendo que são elementos de extrema
importância no desenvolvimento da região.
Posto isto, o Departamento Recreativo propõe-se a realizar as seguintes
atividades:


Final da Mostra do Caloiro 2015/2016;



Arraial de Carnaval 2016;



Concurso de Bandas de Garagem e Dj’s para a Semana Académica 2016;



Semana Académica 2016 (Monumental Serenata, Missa e Bênção das Pastas,
Baile Académico, Rali das Tascas, Cortejo Académico);



Arraial Académico de Final de Aulas de 2º semestre 2016;



Semana de Barraquinhas 2016;



Festas temáticas com os cursos e (toda a academia) no B.A;



Festas solidárias;



Mostra do Caloiro 2016;



Miss e Mister 2016;



Concurso de Bandas de Garagem e Dj’s para a Caloirada aos Montes 2016;



Caloirada aos Montes 2016 (Serenata, Baile do Caloiro e Latada 2016);



Mega magusto 2016 (com a participação de todos os Núcleos, Associações e
Secções);



Torneio de jogos variados (videojogos e jogos lúdico-desportivos);



Propor e apoiar Arraiais de Comissões de Residências.

Juntos Construímos Saídas Profissionais

O Departamento de Saídas profissionais é o departamento que liga os alunos
finalistas ao mundo profissional de uma forma mais apoiada, estreitando a ligação entre
empresas e alunos de forma a facilitar a empregabilidade destes.
A promoção de atividades durante o ano que atraiam empresas para o nosso
campus, como workshops, feiras de empresas, entre outras que abaixo enumeramos,
são todas elas importantes para que os estudantes comecem a interagir com o mundo
do trabalho.
Dentro deste contexto é imperativo manter uma relação com o GAIVA, pois só
assim o departamento terá todas as condições para o bom funcionamento.
É obrigação desta instituição promover o que de bom se faz por cá, assim como
estudar todos os apoios possíveis para que estes projetos se tornem reais. Numa altura
em que o empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento do país, mas
acima de tudo imprescindível para o desenvolvimento da nossa região.


Recrutar empresas para possíveis apoios a nível profissional;



Organizar conferências para fomentar a prática do empreendedorismo;



Realizar palestras com o objetivo de incentivar os alunos para o trabalho futuro;



Criar feiras em que sejam convidadas diversas empresas em que os alunos
possam ficar a conhecer essas mesmas e até mesmo entregar currículos;



Realizar um encontro nacional, com outras universidades, onde os alunos
apresentam ideias de negócio apostando assim no incentivo de novas
empresas/trabalho;



Auxiliar o órgão GAIVA como objetivo de complementar o seu trabalho
direcionado para os alunos;



Criar uma página online onde os alunos possam colocar lá os seus currículos,
servindo assim como divulgação para as empresas, e as empresas possam
colocar ofertas de emprego;



Realização de workshops de complementação curricular;



Organização do concurso “Deita cá para fora!”, que premie a melhor ideia de
negócio;



Estabelecer parceria com a UTAD Solutions Consulting;



“Venha Tomar o Pequeno Almoço com: _________”.”

Juntos Construímos Comunicação e Imagem

É impensável uma Associação Académica sem uma boa estratégia de
comunicação, a qual deve ser simples e de fácil acesso; tal estratégia estará a cargo
deste departamento.
Nesse contexto propomo-nos a:
Dar um novo rosto ao jornal da AAUTAD - criando uma equipa jornalística
própria;


Trabalhar no rosto do jornal da AAUTAD – abrir novamente candidaturas para a
equipa jornalística do jornal;



Versão online do jornal AAUTAD;



Presença assídua nas redes sociais;



Criar uma aplicação com o nome AAUTAD para Smartphones e tablets;



Criação de uma equipa de voluntariado, com o intuito de dar um apoio direto aos
núcleos e alunos independentes no desenvolvimento de todas as atividades que nos
sejam por estes solicitadas;



Prestar apoio a todos os departamentos da AAUTAD;



Concurso «O 25 de Abril em fotorreportagem»;



Concurso II Cartaz da Queima;



Criar um programa de Rádio com a UFM, que servirá também como meio para
difundir informação.

Juntos Construímos Marketing

O departamento de Marketing é um departamento de extrema importância para
a AAUTAD, pois é neste que são delineadas estratégias e planos de marketing para o
desenvolvimento da AAUTAD, através de apoios diretos e indiretos essenciais ao bom
funcionamento da instituição. Este é o departamento encarregue de angariar parceiros que
viabilizem a realização de atividades, de promover o comércio local e tradicional e de
assumir perante os estudantes uma ligação séria e economicamente acessível para os
mesmos no que ao consumo diário diz respeito.
Assim, apresentamos aqui algumas das iniciativas e ideias, para que contigo
possamos promover e valorizar as atividades académicas e o comércio vantajoso.


Promover o comércio local;



Promover parcerias com a comunicação social da região que contribua para uma
melhor divulgação de assuntos relativos á AAUTAD;



Promoção e divulgação da AAUTAD junto de Escolas Secundárias



Melhorar o acompanhamento e a relação com os nossos parceiros;



Apoio e divulgação das atividades dos núcleos e secções (Encontros Nacionais,
Festas, workshops, Eventos culturais, etc);



Apoio a todos os departamentos;



Comercialização de merchandising relativo à AAUTAD e Universidade;



Divulgação e merchandising do Cartão Académico AAUTAD nas diversas escolas da
Academia;



Criação de uma plataforma para gestão de informação do departamento



Desenvolvimento e valorização do GET (Guia do Estudante Transmontano),
divulgação através de vídeo;



Semana Académica 2016;



Caloirada aos Montes 2016;



Pacotes de publicidade anuais/semestrais;



Dinamização do dia da AAUTAD;



Apoio às Matriculas;



Organização do 1º Dia Mundial da Poupança (31 de Outubro);



Concurso no Dia do Publicitário (1 de Fevereiro);



Parceria com o TUTRA e contato com entidades de forma a explorar o dia dos
Direitos de Autor (23 de Abril);



Palestras sobre o Marketing (Pessoal e Organizações).

Juntos Construímos Desporto

O Departamento Desportivo da AAUTAD é responsável pela organização e
dinamização do desporto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, seja a nível
competitivo ou recreativo e pretende de uma forma cada vez mais significativa incutir
aos alunos da nossa academia a prática desportiva fundamental, não só para
desenvolvimento pessoal mas também para a formação académica e criação de um
estilo de vida saudável. A atividade desportiva fomenta o espírito de entreajuda, a noção
do trabalho em equipa e promove um convívio saudável.
O objetivo do departamento desportivo é dinamizar a UTAD a nível nacional e
internacional, mas só o será possível dando aos atletas o melhor ambiente desportivo e
acompanhando-os bem de perto e prestando-lhes apoio nas suas dificuldades. Assim as
probabilidades de alcançarem o pódio nas competições nacionais da FADU (Federação
Académica do Desporto Universitário) serão muito maiores. Queremos acompanhar de
perto os seus problemas e dificuldades para que juntos encontremos as melhores
soluções.
A Lista C junto com o departamento desportivo, compromete-se a dar um maior
apoio aos Núcleos de Estudantes, onde especificamente o nosso departamento terá
como objetivo ajudar a realizar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Estudantes
de Desporto, bem como os restantes Núcleos e Secções da AAUTAD, na organização e
dinamização dos eventos desportivos que se proponham a realizar:


Maior apoio efetivo às secções desportivas da AAUTAD;



Candidatura aos torneios da FADU;



Aumentar a oferta desportiva, alargando o espectro de modalidades;



Reaproveitamento e reabilitação dos espaços desportivos da UTAD;



UTAD em Maré Alta ´16;



Fun UTAD 2016;



Jogos sem Fronteiras Universitários;



Troféu Reitor/ Torneio Intercursos;



Jogos Populares;



Apoio ativo à Universidade Júnior;



Fim-de-semana Radical;



Gala do Desporto Universitário;



Realização de atividades desportivas adaptadas (demonstrações/participações);



Recrutar antigos atletas/alunos da UTAD para integrar e apoiar as modalidades
da AAUTAD;



Continuar o trabalho conjunto com a Reitoria no sentido de efetivar o “Prémio
de Mérito Desportivo”.

Juntos Construímos Cultura

O Departamento Cultural tem um papel fundamental na dinamização cultural
pelos estudantes da Academia, assim como a divulgação das Secções Culturais da
AAUTAD por toda a população da região de Vila Real.
O trabalho com as casas culturais em Vila Real e principalmente com a Camara
Municipal deverá ser um trabalho conjunto para desta forma elevar o nome da cultura
transmontana a grandes patamares.
O departamento propõe-se a realizar as seguintes atividades:
● Apoio e acompanhamento a todas as secções culturais da AAUTAD;
● Estabelecer parceria com o Dep. Cultural da Câmara Municipal de Vila Real;
● Rally Gastronómico;
● Reativação dos jogos populares universitários;
● Festival de teatro universitário;
● Concursos: curtas-metragens, fotografia, recreativa e dança;
● Workshops: Mirandês, Artes Plásticas;
● Peddy-cultural;
● Agenda Cultural.

Juntos Construímos Gabinete de Inclusão Social

O Gabinete de Inclusão Social (GIS) da AAUTAD terá como funções promover a
inclusão no contexto académico, visando a igualdade de oportunidades, e prestar apoio
a estudantes, docentes e outros trabalhadores com deficiência, NE e carências
económicas. Este Gabinete será totalmente autónomo, não estando inserido em
nenhum dos departamentos da AAUTAD, e possuirá, para alcançar os seus objetivos,
uma equipa multidisciplinar, que desenvolverá um trabalho coordenado com o objetivo
comum de promover ao máximo a inclusão social de todos os estudantes da UTAD, e
pontualmente dos munícipes Vilarealenses, com NE ou carências económicas.
O trabalho desenvolvido pelo GIS visará uma Universidade acessível, rica na
diversidade, INCLUSIVA e SOLIDÁRIA, através da realização das seguintes iniciativas:


Seminário - Comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência;



Prémio - AAUTAD Capacitar;



Atividades de Psicomotricidade para Todos;



Psicólogos ao teu Alcance;



Tertúlia com ex-alunos, alunos e possíveis futuros alunos com deficiência do
Ensino Superior;



Workshop - TICs para Alunos com Necessidades Educativas Especiais;



Seminário - Interação e Sexualidade com Pessoas com Deficiência;



Incluir com voluntariado;



Terapias para Todos;



Active Gym 4All;



Manter página web da AAUTAD acessível, através de formações e relatórios de
Acessibilidade Web;



Transporte para Todos;



Tecnologias de Apoio para Todos;



Acesso aos materiais de estudo;



Atendimento, verificação das necessidades e acompanhamento dos Alunos com
Necessidades Especiais.

Juntos Construímos Mesa da Assembleia Geral de Alunos
Mesa da Assembleia Geral da Associação Académica da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (AAUTAD) pretende cumprir, impreterivelmente, 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, para que se consiga
um maior interesse e participação por parte dos estudantes da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD).
Sempre que conveniente, serão convocadas e realizadas RGAs Extraordinárias
solicitadas pela Direção, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Académico e pelo
requerimento de alunos desta academia, assim como pelo próprio Presidente da Mesa
da Assembleia Geral da AAUTAD, cumprindo sempre com todo o regulamento a elas
deferido.
A integração de Núcleos Autónomos de Cursos é um dos pontos a que se
pretende dar continuidade durante este mandato, de acordo com a obrigatoriedade dos
estatutos da AAUTAD, criando todas as condições para que os mesmos sejam integrados
de forma oficial, ou seja, em RGA.
Disponibilizar-se-ão no sítio Web da AAUTAD as atas das RGAs, moções,
regulamentos, estatutos e toda a informação relativa às Assembleias, entre outros
documentos relevantes e de interesse para a Academia.
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.
Pretende-se realizar as Eleições para a Comissão Eleitoral num período que
anteceda largamente o ato eleitoral para os Órgãos Sociais da AAUTAD.

Por princípios de democracia e de expressão e discussão de ideias, não será
permitido por esta Mesa da Assembleia Geral quaisquer atos de falta de respeito
perante a apresentação de propostas ou moções por parte de qualquer elemento da
comunidade académica.
Por fim, e para finalizar o mandato, iremos organizar a Cerimónia da Tomada de
Posse dos Novos Órgãos Sociais da AAUTAD.

Juntos Construímos Conselho Fiscal
Estamos numa fase de mudança e pretendemos, dentro das nossas
competências, ir mais além. Para lá de uma fiscalização rigorosa, ativa e próxima das
atividades levadas a cabo pela Direção Geral, com a base contabilística que as suporta,
procuraremos, também, zelar pelo cumprimento dos estatutos e acompanhamento de
toda a redefinição dos mesmos.
O Conselho Fiscal da Associação Académica da UTAD tem como principal objetivo
fiscalizar os órgãos diretivos, para que estes exerçam as suas funções de forma clara,
exata e transparente de maneira a defender os interesses da Academia em geral.
Pretendemos portanto pautar a nossa ação pelas seguintes linhas:
 Garantir o cumprimento dos estatutos da AAUTAD e dos Estatutos dos diversos
Núcleos bem como todos os 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 como pareceres fiscais, sempre que solicitado e
necessário;
 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;
Acompanhar toda a atividade dos vários núcleos, atendendo às suas especificidades e,
caso necessário, intervir de acordo com as suas competências;

 Deve ter uma participação ativa em Assembleias Gerais de Alunos, de forma a
mantê-los ocorrentes do seu trabalho.

