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1. NOTA INTRODUTÓRIA
A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma
instituição sem fins lucrativos, sendo objetivo primordial a representação, defesa dos
interesses dos seus associados.
Assumimos desde já uma postura responsável perante a situação financeira da
AAUTAD, delineando um plano estratégico que visa aumentar a sustentabilidade e
profissionalismo da mesma através do forte investimento nas mais diversas áreas,
podendo assim a AAUTAD afirmar-se perante toda a região Transmontana.
Desta forma é objetivo deste orçamento, prever de forma clara e pormenorizada
a realidade financeira desta instituição e prever qual a alocação de recursos financeiros
para o mandato da atual Direção.
Este Orçamento, apresenta-se tendo em consideração estimativas, coerentes e
de acordo com os Objetivos, preocupações e limitações deste Mandato, sendo a opção,
até para efeitos de comparabilidade a apresentação de um Orçamento na óptica da
Exploração.
Assim, da análise dos Quadros Resumo, apresentados de seguida, podemos
verificar uma previsão Total de Rendimentos de € 638.385,00. e uma previsão Total de
Gastos de € 635.876,67, resultando um Resultado Líquido de € 2.508,33.
É objetivo deste Orçamento, prever de forma clara e pormenorizada a realidade
económico-financeira desta Instituição, adotando uma postura conservadora.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA AAUTAD
Fundada a 24 de fevereiro de 1988 e sediada na Quinta de Prados, no campus
da UTAD, a Associação Académica da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro
permanece leal aos seus princípios bem como aos que movem o associativismo
estudantil sendo que, os principais pilares desta organização, se mantêm como sendo
a Democraticidade, a Independência e a Representatividade.
Para além disso, e tendo como principal objetivo a defesa dos interesses da
academia bem como o assumir de um compromisso sério e prioritário com os
estudantes da mesma, através de um acompanhamento atento, cuidado e
preocupado, a Associação Académica vê na discussão e no debate, reflexos naturais
daquela que é a nossa visão de uma associação de estudantes pelo que estamos
sempre de portas abertas a todos que queiram colaborar connosco.
Sempre atentos ao presente mas sem nunca descuidar o futuro, trabalhamos
todos os dias por uma Associação Académica cada vez mais séria, profissional e
interventiva, sempre sob o olhar atento dos estudantes que confiaram em nós neste
mandato que agora começa.
Posto isto, e após um elaborado e pensado objeto de estudo, assentamos a
nossa intervenção associativa nos seguintes valores:
⎯ Defender intransigentemente uma universidade democrática, inserida na sua
comunidade;
⎯ Contribuir para a formação dos estudantes da UTAD, através do fomento de
atividades de índole cultural, pedagógica, desportiva e político-social;
⎯ Representar globalmente os estudantes da UTAD e defender seus interesses,
objetivos, reivindicações e posições;
⎯ Participar em todas as formas de organização nacional e internacional
instituídas pela prática associativa e que contribuam para o reforço da unidade
de ação dos estudantes portugueses;
⎯ Intervir em todas as questões de interesse estudantil designadamente as que
visem a democratização do ensino e a melhor contribuição desta para o
desenvolvimento socioeconómico da região;
⎯ Promover a formação física e cultural dos estudantes;
⎯ Criar atividades que incentivem as relações humanas e comunitárias;
⎯ Estreitar a ponte entre a instituição e a cidade naquilo que queremos que seja
uma Universidade;
⎯ Assegurar e incrementar o funcionamento de serviços de apoio à atividade
escolar da UTAD;
⎯ Defender e promover os valores fundamentais do ser humano;
⎯ Contribuir para a participação dos seus membros na discussão de problemas
educativos;
⎯ Cooperar com todos os organismos estudantis, nacionais ou estrangeiros, cujos
princípios não contrariem os aqui definidos;
⎯ Participar na gestão e na orientação da UTAD.
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3. ÓRGÃOS SOCIAIS DA AAUTAD
Os órgãos Sociais da AAUTAD são compostos pela Mesa da Assembleia Geral,
o Conselho Fiscal, a Direção, o Conselho Académico, as Secções Autónomas, as
Secções Dependentes e os Núcleos Autónomos. Estes têm as suas competências e
composições estabelecidas nos estatutos aprovados em Assembleia Geral
Extraordinária a 18 de janeiro de 2018.
Segue a lista dos dirigentes eleitos por votação universal pelos estudantes da
UTAD para o mandato de 2018 e dos restantes organismos:

3.1. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Cargo

Nome

Curso

Presidente

Margarida Barreira

Mestrado Gestão Serviços de Saúde

1º Secretário

Daniela Esteves

Mestrado Gestão Serviços de Saúde

2º Secretário

Daniel Rodrigues

Engenharia Informática

Quadro 1 - Membros da Mesa da Assembleia

3.2. CONSELHO FISCAL
Cargo

Nome

Curso

Presidente

Maria Beatriz Lopes

Mestrado Psicologia

Vice-Presidente

Joana Borges

Economia

1º Secretário

Margarida Esteves

Genética e Biotecnologia

2º Secretário

Carlos Lopes

Enologia

Relator

Rui Conde

TIC

Quadro 2 - Membros do Conselho Fiscal

3.3. DIREÇÃO
Cargo

Nome

Curso

Presidente

António Vasconcelos

Gestão

Administrador Financeiro

Rui Monteiro

Mestrado Ciências Económicas
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Vice-Presidente Adjunto

José Pinheiro

Ciências da Comunicação

Vice-Presidente

Ana Dias

Engenharia Zootécnica

Vice-Presidente

Gonçalo Diniz

Mestrado Engenharia Florestal

Vice-Presidente

José Marques

Ciências do Desporto

Cargo (Vogais)

Nome

Curso

Política Educativa

Bruna Mota

Educação Básica

Catarina Dias

Ciências do Desporto

Diogo Pereira

Ciências do Desporto

José Lebres

Engenharia Agronómica

Manuel Cara D’Anjo

Medicina Veterinária

Cultural

Luís Reboredo

Teatro e Artes Performativas

Ação Social

Joana Rodrigues

Medicina Veterinária

Apoio ao Estudante

Tiago Alves

Engenharia Mecânica

Bruno Novo

Engenharia Eletrotécnica

Daniela Tomás

Ciências da Comunicação

Anabela Mendes

Ciências da Comunicação

Fernando Leitão

Comunicação e Multimédia

Apoio a Núcleos e Secções

Emanuel Oliveira

Línguas e Relações
Empresariais

Formação Pedagógica e
Profissional

Tiago Mourão

Engenharia Florestal

Gabinete de Inclusão Social

Filipa Nunes

Reabilitação Psicomotora

Desporto

Recreativo

Marketing

Comunicação e Imagem

Quadro 3 - Membros da Direção
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3.4. SECÇÕES CULTURAIS DA AAUTAD
Sigla

Nome

Estado

NEPA

Núcleo Estudos Proteção do Ambiente

Ativo

Vibratuna

Vibratuna - Tuna Feminina

Ativo

TAUTAD

Tuna Académica da UTAD

Ativo

TUCHA

Tuna Universitária de Chaves

Inativo

TUTRA

Teatro Universitário de Trás-os-Montes

Ativo

Imperiallis Serenatum Tunix

Imperiallis Serenatum Tunix

Ativo

Coro Misto

Coro Misto

Inativo

Papa Vacas

Papa Vacas

Inativo

GACU

Grupo de Animação Cinematográfico
Universitário

Inativo

Quadro 4 – Estado das Secções Culturais da AAUTAD

3.5. MODALIDADES DEPORTIVAS DA AAUTAD
Nome

Estado

Andebol Masculino

Ativo

Basquetebol Masculino

Inativo

Basquetebol Feminino

Ativo

Futebol 11

Ativo

Futvolei

Inativo

Futebol de Praia

Inativo

Futebol de 7 Masculino

Ativo

Futebol de 7 Feminino

Ativo

Futsal Masculino

Ativo

Futsal Feminino

Ativo

Voleibol Feminino

Ativo

Rugby 7 Masculino

Inativo

Rugby 7 Feminina

Inativo
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Ténis

Inativo

Ginástica (Ginástica e Trampolins)

Ativo

Natação

Ativo

Esgrima

Inativo

Artes marciais (Taekwondo, Karaté e Kickboxing)

Ativo

Atletismo (Pista Coberta, Pista Ar Livre E Corta-Mato)

Ativo

Escalada

Ativo

Esqui Alpino

Inativo

BTT

Inativo

Orientação

Inativo

Ténis de Mesa

Ativo

Xadrez

Ativo

Karting

Inativo

Voleibol Masculino

Ativo

Andebol Feminino

Inativo

Judo

Ativo

Polo Aquático

Ativo

Canoagem

Inativo

Grupo de Montanhismo

Inativo

Paintball

Inativo

Badmínton

Inativo

Bilhar Pool Bola 8

Inativo

Bridge

Inativo

Quadro 5 – Estado das Modalidades Desportivas da AAUTAD
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3.6. NÚCLEOS AUTÓNOMOS DE CURSOS
INTEGRADOS
Sigla

Nome

Estado

NEC.Com

Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação

Inativo

NED

Núcleo de Estudantes de Desporto

Inativo

ADNGB

Núcleo de Alunos de Genética e Biotecnologia

Inativo

NEL

Núcleo de Estudantes de Línguas

Inativo

NUPSI

Núcleo de Estudantes de Psicologia

Inativo

NEMEC

Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica

Ativo

NEUTAD

Núcleos de Estudantes de Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores

Ativo

NEEC

Núcleo de Estudantes de Engª Civil

Inativo

NEB

Núcleo de Estudantes de Biologia

Inativo

NECM

Núcleo de Estudantes de Comunicação e Multimédia

Inativo

NEEZ

Núcleo de Estudantes de Engª Zootécnica

Inativo

NAEC

Núcleo de Alunos de Economia

Ativo

NEE

Núcleo de Estudantes de Enologia

Inativo

NECA

Núcleo de Estudantes de Ciência Alimentar

Inativo

NEBioq

Núcleo de Estudantes de Bioquímica

Inativo

NEBG

Núcleo de Estudantes de Biologia e Geologia

Inativo

NAP-UTAD

Núcleo de Estudantes de Arquitetura Paisagista

Inativo

NEEB

Núcleo de Estudantes de Engenharia Biomédica

Inativo

NEAMB

Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente

Inativo

NEBE

Núcleo de Estudantes de Bioengenharia

Ativo

NESS

Núcleo de Estudantes de Serviço Social

Inativo

NEGE

Núcleo de Alunos de Engenharia de Energias

Inativo

NEAGRO

Núcleo de Estudantes de Engenharia Agronómica

Inativo

Quadro 6 – Estado dos Núcleos Autónomos de Cursos Integrados
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NOTA: A Direção da AAUTAD continuará a prestar todo o apoio necessário na
reativação e integração dos demais núcleos e secções, mediante a receção e
apreciação, pelos órgãos competentes, de todos os documentos necessários e
estipulados estatutariamente.

4. SÓCIOS HONORÁRIOS DA AAUTAD
Reconhecidos como sócios honorários da AAUTAD pelo meritório desempenho
das suas atividades em prol da comunidade estudantil, distinguem-se as seguintes
personalidades:
⎯ Professor Doutor Carlos Alberto Sequeira;
⎯ Professor Doutor Armando Mascarenhas;
⎯ Engenheiro Rui Santos;
⎯ Ex-Administrador da UTAD, Miguel Rodrigues;
⎯ Ex-Presidente da AAUTAD, Henrique Jorge Silva;
⎯ Doutor Artur Vaz;
⎯ Doutor Manuel Nascimento Martins;
⎯ Doutor António Martins;
⎯ AAUTAD – José Gonçalves;
⎯ AAUTAD – Isabel Monteiro;
⎯ Padre João Curralejo;
⎯ Doutor Amadeu Fernandes;
⎯ Engenheiro Miguel Queimado;
⎯ Ex-Funcionário S. T. UTAD – Sr. Rogério Monteiro;
⎯ Ex-Funcionário S. T. UTAD – Sr. Gonçalves.

5. DADOS
Datas
Fundada

1988

Aniversário

24 de fevereiro
Quadro 7 – Datas da AAUTAD

Pessoas
Sócios Honorários

15

Sócios Pagantes

1630

Funcionários

4

Atletas

301 (267 universitários + 34 federados)
Quadro 8 – Pessoas da AAUTAD
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Secções
Desportivas

17

Culturais

5
Quadro 9 – Secções da AAUTAD

6. VISÃO ESTRATÉGICA
Ao planearmos este mandato, projetamos uma visão ponderada para a
Associação Académica e para cada uma das suas áreas de intervenção. Idealizamos
que todas as condutas a serem aplicadas se apoiem, não só, nas políticas que
sustentam o movimento associativo estudantil como nos princípios desta instituição
para que possamos, como até agora, apresentar uma Associação Académica
estruturalmente coesa, economicamente sustentável e pró-ativa na defesa dos
estudantes.
Com isto, sempre focados nos valores e direitos no nosso país que regem o
sistema de ensino superior mas sem nunca esquecer os estudantes que
representamos e as suas carências, assumimos uma postura interventiva onde nos
propomos a dar o máximo para que os alunos da UTAD possam ver todas as suas
necessidades atendidas.

6.1. POLÍTICA EDUCATIVA E AÇÃO SOCIAL
Conscientes dos sintomas que o Sistema de Ensino Superior tem demonstrado,
ainda que o abandono escolar tenha vindo a ser cada vez menos ao longo dos últimos
10 anos, urge a necessidade de continuarmos o processo ativo de reivindicação de
políticas favoráveis aos interesses dos estudantes.
Para além disso, e sendo a fixação de estudantes no interior um fator
negligenciado no ensino superior, a Associação Académica compromete-se a lutar
arduamente para reverter esta situação.
Pretendemos ainda sensibilizar os alunos da academia transmontana para os
problemas que nos rodeiam e incutir nos mesmos valores e princípios coerentes com o
bom funcionamento da sociedade.

6.2. A UTAD E VILA REAL
Realçando a clara importância da AAUTAD, e das respetivas atividades, para a
divulgação e promoção da Academia e da região transmontana, é do nosso interesse
envolver todos os alunos da universidade, bem como a Câmara Municipal de Vila Real,
a Reitoria da UTAD e a população vilarealense em projetos futuros.
Assim sendo, consideramos de extrema importância que haja uma ligação de
excelência entre esta instituição com a Câmara Municipal e a Reitoria da universidade
de modo a que, num trabalho conjunto, possamos elevar a visibilidade da região de
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Trás-Os-Montes e Alto Douro e dar a esta o merecido crédito que é muitas vezes
descuidado.

6.3. CULTURA E EDUCAÇÃO
Sendo a cultura um forte agente de identificação pessoal e social bem como
um modelo de comportamento que integra segmentos sociais, a Associação
Académica da UTAD não poderia deixar de se focar no mesmo e torná-lo como um
dos departamentos identitários desta instituição.
Com o intuito de impulsionar a cultura e encará-la como um elemento fulcral
dentro e fora da Associação Académica, propomo-nos a trabalhar de forma persistente
e contínua para desenvolver a cultura na região de Trás-os-Montes através de várias
iniciativas como, por exemplo, o “Fole” que consiste numa ferramenta de exposição de
arte, seja ela de que tipo for, tem em vista a promoção da região potenciando também
todos os intervenientes artísticos que demonstrem qualidade.
A par de tudo isto, a AAUTAD pretende ainda promover a educação na região,
sendo esta uma das nossas prioridades.

6.4. ELEVAR O DESPORTO
Sendo o desporto, cada vez mais, uma parte integrante do dia-a-dia de muitos
dos alunos, a Associação Académica reconhece a grande importância da atividade
física e da vontade demonstrada em ser praticada.
Assim, e tal como acontece na cultura onde a Associação Académica é a maior
Associação Cultural de Trás-Os-Montes, a AAUTAD é também a maior Associação
Desportiva da região, representando e apoiando, nacional e internacionalmente todos
os seus estudantes e atletas.
Queremos, por isso, lutar por infraestruturas e condições melhores para que
possamos ter as várias equipas confortáveis e com as condições mínimas para a
prática do desporto onde poderemos, tal como nos comprometemos, apoiar os atletas
e assegurar todas as condições necessárias para a excelência nos seus respetivos
desportos.
Posto isto, e por acreditarmos que todo o trabalho deve ser devidamente
recompensado, os atletas serão premiados através da Gala de Desporto.

6.5. OS ESTUDANTES, A NOSSA CAUSA
Depois de traçados os objetivos e de pensado todo o trabalho para o mandato
que agora inicia, é imprescindível que façamos referência ao principal motivo de todo
o empenho por parte da Associação Académica: os estudantes.
Apostando na transparência e no diálogo frequente e atento com os alunos e
tendo ainda em vista a resolução de todas as questões que possam surgir, a
Associação Académica pretende envolver os estudantes, aproximando os mesmos da
AAUTAD e incentivando-os a uma participação democrática para que saibam que têm,
também eles, uma voz ativa nas decisões por nós tomadas.
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6.6. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
EMPREGABILIDADE
Sendo a falta de empregabilidade ou os entraves colocados aquando a
inserção de jovens no mundo de trabalho, um problema cada vez mais presente na
vida dos estudantes universitários, a Associação Académica pretende fornecer uma
maior e melhor formação profissional aos estudantes, através de parcerias diretas com
empresas e atividades com as mesmas.
É imprescindível que prestemos especial atenção ao futuro dos estudantes.

7. DEPARTAMENTOS
Para o mandato do ano civil de 2018, a Direção da Associação Académica da
UTAD organiza-se por 10 departamentos e 1 gabinete, todos devidamente preparados
para atuar nas diferentes áreas de intervenção de forma a que não haja nenhuma
lacuna por preencher. Estes departamentos encontram-se, ainda, apoiados numa
estrutura alargada de colaboradores que auxiliam na realização de todas as
atividades.
Para além disso, pretendemos que haja sempre uma boa e constante
comunicação entre departamentos para que todo o trabalho realizado seja
engrandecido pela troca de ideias.
Apresentamos, assim, a organização interna da AAUTAD que abrange os
seguintes departamentos e gabinete:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Ação Social;
Apoio ao Estudante;
Apoio a Núcleos e Secções;
Comunicação e Imagem;
Cultural;
Desportivo;
Formação Pedagógica e Profissional;
Gabinete de Inclusão Social.
Marketing;
Política Educativa;
Recreativo.
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7.1. AÇÃO SOCIAL
Tendo em vista o desenvolvimento de atividades que promovam a cidadania, a
solidariedade e o voluntariado para que se gere nos alunos da UTAD uma forte
responsabilidade cívica, o Departamento de Ação Social atua no sentido de tornar os
estudantes os principais agentes numa mudança social.
Tencionamos acompanhar de perto os serviços do SASUTAD e fazer os possíveis para
que, através de uma política de proximidade, se possam alcançar melhores condições
a nível da ação social para os estudantes do ensino superior.
Desta forma, apresentamos as seguintes atividades:
DÁDIVAS DE SANGUE
Objetivos e Informações: Consciencializar toda população para este dever cívico que
está ao nosso alcance com um simples gesto de dádiva de sangue.
Local: UTAD;
Data: fevereiro e outubro.
ORGANIZAÇÃO DE RECOLHA DE DADORES DE MEDULA ÓSSEA
Objetivos e Informações: Consciencialização da população para a possibilidade de
serem dadores de medula óssea, que é a única forma de tratamento em algumas
patologias do foro do sistema imunitário.
Local: UTAD;
Data: A definir.
FEIRA DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR
Objetivos e Informações: Sensibilizar e educar a população para hábitos de vida
saudáveis, a nível da saúde e atividades físicas, com o intuito de melhorar as vivências
da população.
Local: UTAD;
Data: A definir.
ACOMPANHAMENTO DIRETO COM AS COMISSÕES DE RESIDÊNCIAS
Objetivos e Informações: Realizar um acompanhamento direto com as residências de
Além Rio e Codessais, atendendo às ideias, interesses e sugestões dos alunos, de
modo a proporcionar um melhor funcionamento das mesmas.
Local: Residências Além Rio e Codessais;
Data: No decorrer do ano civil.
PROMOVER E ALARGAR O VOLUNTARIADO
Objetivos e Informações: Incentivar os alunos a aderirem ao banco de voluntariado,
oferecendo a oportunidade de estabelecer pontes entre os mesmos e as instituições
da cidade.
Local: UTAD;
Data: No decorrer do ano civil.
ATUALIZAR O SITE/PLATAFORMA DA AÇÃO SOCIAL COM INFORMAÇÕES ACERCA
DE VOLUNTARIADOS
Objetivos e Informações: Entrar em contacto com novas instituições e manter os alunos
atualizados no que diz respeito a novas oportunidades de voluntariado.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
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“NÃO DÊS TAMPA A ESTA CAUSA”
Objetivos e Informações: Recolha de tampas de plástico, com o objetivo de angariar o
máximo número possível das mesmas, e posteriormente entregá-las a uma causa de
cariz social, promovendo a solidariedade e ação social.
Local: UTAD;
Data: No decorrer do ano civil.
FORMAÇÕES: LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA E CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE
VIDA
Objetivos e Informações: Permitir que todos os alunos da academia tenham acesso a
formação de Língua Gestual Portuguesa assim como a um Curso Europeu de Primeiros
Socorros.
Local: UTAD;
Data: A definir.
ACOMPANHAMENTO DIRETO COM OS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
Objetivos e Informações: Realizar um acompanhamento com os SAS UTAD, apoiando
e participando nas iniciativas.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
DIA DO VOLUNTARIADO
Objetivos e Informações: Trazer aos estudantes, uma variedade de Associações de
modo a estas divulgarem a sua missão e o modo como cada um pode contribuir
enquanto agente de mudança, através do voluntariado.
Local: UTAD;
Data: No decorrer do ano civil.
“CÃOMINHADA”
Objetivos e Informações: Sensibilizar a população, não só para os benefícios da vida
ao ar livre e do exercício físico na manutenção da saúde humana e animal, como para
a necessidade de solidariedade e apoio aos muitos milhares de animais abandonados
que existem no país.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO NO PROJETO “DÁ-ME 7 HORAS AOS MEUS
7 DIAS”
Objetivos e Informações: Otimizar e potencializar toda uma dinâmica multidisciplinar
melhorando a qualidade de vida da população alvo, bem como dar a oportunidade
aos voluntários da UTAD de poderem ter contacto direto com processos reais em
termos de experiência motivadora.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
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7.2. APOIO AO ESTUDANTE
Sendo importante e imprescindível intervir na vida ativa dos estudantes na
UTAD, é através da prestação de um apoio pedagógico e social bem como no
esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam surgir que trabalha o Departamento
de Apoio ao Estudante.
Almejamos a criação de todas as condições necessárias para que, com o apoio
de uma equipa competente, possamos apoiar as necessidades dos estudantes da
Academia.
Num trabalho que será desenvolvido sempre lado a lado com os SASUTAD, o
Departamento de Apoio ao Estudante pretende:
TRABALHAR EM PARCERIA COM OS SASUTAD
Objetivos e Informações: Parceria vantajosa considerando os devido aos objetivos que
temos em comum com os serviços de ação social.
Pretende-se ter o maior conhecimento do que os estudantes enfrentam, podendo atuar
corretamente em cada caso e responder às dúvidas mais frequentes.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
MANUTENÇÃO DA LINHA SOS ESTUDANTE
Objetivos e Informações: Continuar a receber os problemas dos alunos através da
plataforma online já existente e melhorar ou pelo menos garantir o bom
funcionamento da mesma.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
RECEBER OS PROBLEMAS DOS ALUNOS ATRAVÉS DA PLATAFORMA ONLINE
Objetivos e Informações: Responder a qualquer contacto via plataforma o mais rápido
possível bem como ter o conhecimento e resolver os problemas dos alunos da melhor
forma.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
REUNIÕES PERIÓDICAS COM O PROVEDOR DO ESTUDANTE, PROMOVENDO
AINDA O SEU PAPEL NA UNIVERSIDADE
Objetivos e Informações: Estar o mais envolvido possível na resolução dos problemas
que os estudantes nos apresentam tanto na plataforma como nos inquéritos efetuados
e ser uma ponte de contacto entre o aluno com o provedor de estudante.
Local: A definir;
Data: Mensalmente.
PERCEBER AS CONDIÇÕES DOS ESPAÇOS FÍSICOS E ESTRUTURAS DO CAMPUS
Objetivos e Informações: Através da recolha de dados de inquéritos e pela plataforma
online, perceber o que se pode fazer para responder aos problemas dos alunos, as
condições dos edifícios, serviços dentro do edifício, salas de aulas, e as restantes
estruturas do campus e o grau de satisfação dos alunos com estes serviços e atuar nos
casos que seja necessário.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
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CONSTANTE CONTACTO COM NÚCLEOS DE ESTUDANTES E TAMBÉM COM
COMISSÕES DE RESIDENTES
Objetivos e Informações: Os Núcleos, como representantes dos cursos, têm maior
conhecimento sobre os problemas e condições dos estudantes, facilitando a receção
dos mesmos. A cooperação com os Núcleos, bem como com o departamento de Apoio
aos Núcleos torna mais fácil a sua resolução.
Pretendemos ainda reunir com as comissões de residências tanto de Além Rio como
de Codessais, para que haja melhor recolha de problemas, de forma a existir uma
maior cooperação na resolução dos mesmos e partilhar com os núcleos e comissões
de residentes os inquéritos de modo a termos a realização dos inquéritos mais
rapidamente.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
PARTICIPAR ATIVAMENTE NAS MATRÍCULAS, MOSTRANDO A IMPORTÂNCIA
DESTE DEPARTAMENTO NA ACADEMIA
Objetivos e Informações: Tem como objetivo divulgar aos alunos recém-chegados a
existência da AAUTAD, não só este departamento mas como os outros existentes, a
função de cada um e os meios de contacto.
Local: Biblioteca da UTAD;
Data: Semana de matrículas para o ano letivo 2018/2019.
PROMOVER OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
Objetivos e Informações: Dar a conhecer aos estudantes os serviços farmacêuticos
dentro do campus universitário.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
IMPLEMENTAR INQUÉRITOS DE FORMA A PERCEBER AS CONDIÇÕES E A
QUALIDADE DE VIDA DOS ALUNOS
Objetivos e Informações: Recolher o máximo de dados possíveis para perceber no
geral a situação dos estudantes.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.

7.3. APOIO A NÚCLEOS E SECÇÕES
O departamento de Apoio a Núcleos e Secções visa promover e apoiar a
atividade dos Núcleos de Estudantes e Secções Culturais da AAUTAD.
Focando se na profissionalização dos núcleos e numa colaboração simbiótica
entre os mesmos e a Associação Académica, o departamento procurar estreitar a
ligação e colmatar os problemas que estes, a par das seções, possam encontrar no
exercício das suas funções.
Assim, no âmbito de fornecer todo o apoio necessário apresentamos as
seguintes atividades:
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REUNIR PERIODICAMENTE COM OS NÚCLEOS E SECÇÕES
Objetivos e Informações: Estabelecer com os Núcleos e Seções uma relação de
proximidade objetivando um auxílio ao exercício das suas funções, analisando cada
estrutura de modo a potencializar o papel das mesmas. Auxiliando também, na
integração e ativação de Núcleos e Secções.
Local: A definir;
Data: A definir.
APOIO NAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E SECÇÕES
Objetivos e Informações: Apoiar as atividades realizadas pelos Núcleos e Secções
enfatizando as atividades de foro pedagógico e os projetos de colaboração entre os
mesmos. Participando também na promoção das ditas atividades.
Local: A definir;
Data: A definir.
CRIAÇÃO DE UMA AGENDA MENSAL DE ATIVIDADES:
Objetivos e Informações: Potencializar a interação da academia nas atividades
pedagógicas organizadas pelos núcleos de estudantes.
Permitir uma comunicação mais abrangente das referidas atividades utilizando
plataformas ao serviço da Associação Académica.
Local: A definir;
Data: A definir.
MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS NOS NÚCLEOS E SECÇÕES
Objetivos e Informações: Atualizar as informações de contacto dos Núcleos e Secções
da UTAD com o objetivo de facilitar o contacto entre os mesmos e a Associação
Académica. Permitindo também, que toda a comunidade académica possa usufruir
deles quando necessário.
Local: A definir;
Data: A definir.
VERIFICAR A VERBA PARA PROJETOS DE NÚCLEOS E SECÇÕES ATIVOS
Objetivos e Informações: Garantir uma verba regulamentada para projetos
apresentados pelas organizações integradas e ativas, reduzindo assim o encargo
financeiro dos mesmos.
Local: A definir;
Data: A definir.
INCENTIVAR OS NÚCLEOS INTEGRADOS E ATIVOS A UTILIZAR O DOMÍNIO DE EMAIL: “@AAUTAD.PT”
Objetivos e Informações: Visando a profissionalização dos núcleos de estudantes, a
utilização de um e-mail institucional credibiliza os núcleos a nível externo, creditando
também o profissionalismo da organização.
Local: A definir;
Data: A definir.
MANTER OS DOCUMENTOS PROTOCOLARES GERAIS ATUALIZADOS E DE
ACORDO COM O PANORAMA NACIONAL
Objetivos e Informações: Manter atualizados os documentos mais burocráticos
utilizados por estas organizações, retificando os modelos gerais facilitando assim a
sua aplicação.
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Local: A definir;
Data: A definir.
ASSEMBLEIA DE NÚCLEOS GERAL E ASSEMBLEIA DE NÚCLEOS POR ESCOLAS
Objetivos e Informações: Criação de um espaço de discussão que permita aos Núcleos
de Estudantes um aumento da sua representatividade, procurando assim servir com
mais acerto os interesses dos estudantes que representam.
Local: A definir;
Data: A definir.
GALA DE NÚCLEOS
Objetivos e Informações: Realizar uma gala de Núcleos com o objetivo de congratular
todos os representantes dos estudantes, salientando o papel preponderante exercido
e a relevância dos seus percursos associativos.
Local: A definir;
Data: A definir.

7.4. COMUNICAÇÃO E IMAGEM
É do conhecimento geral que a existência de uma boa comunicação é uma
ferramenta imprescindível para qualquer instituição.
Assim sendo, e para que a mesma se reflita na melhoria da produtividade, na
integração dos colaboradores e na construção de uma imagem sólida, a Associação
Académica propõe-se a profissionalizar o setor comunicativo enquanto principal meio
de difusão de mensagens do que vai acontecendo dentro da AAUTAD.
Posto isto, apresentamos as seguintes atividades:
IMPULSIONAR O JORNAL ONLINE DA AAUTAD, DANDO CONTINUIDADE AO
TRABALHO JÁ REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA
Objetivos e Informações: Manter atualizado o site do jornal online da AAUTAD, “O
Torgador”, com notícias atualizadas para que haja um acompanhamento noticioso a
nível nacional e regional.
O trabalho será desenvolvido por uma equipa distinta que se esforçará, diariamente,
por manter os leitores a par de todas as notícias.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
DINAMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS
Objetivos e Informações: Profissionalizar as redes sociais para que os alunos da UTAD
possam estar ao corrente de todos os acontecimentos dentro e fora da universidade.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
CONCURSO MENSAL DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM PARA INTEGRAÇÃO NO
JORNAL
Objetivos e Informações: Realização de um concurso mensal destinado a todos os
alunos da Academia visando a integração dos mesmos com a AAUTAD.
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Local: Não se aplica;
Data: Trimestralmente.
COOPERAÇÃO COM OS DEPARTAMENTOS DA AAUTAD
Objetivos e Informações: Desenvolvimento de um trabalho conjunto com os demais
departamentos da AAUTAD possibilitando uma melhor comunicação a nível interno e
externo.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
ORGANIZAÇÃO DE WORKSHOPS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
Objetivos e Informações: Realização de workshops de comunicação e imagem através
de parcerias com empresas da área da comunicação para que os alunos da Academia
Transmontana possam ver desenvolvidas algumas aptidões.
Local: Não se aplica;
Data: Semestralmente.

7.5. CULTURAL
Sendo a cultura um forte agente de identificação pessoal e social e,
consequentemente, um componente essencial para a Associação Académica da
UTAD, é objetivo do Departamento Cultural da mesma incluir a cultura no dia-a-dia
dos alunos e torná-la um meio dinamizador da cidade de Vila Real.
Pretendemos, num trabalho persistente e contínuo, responder às necessidades
culturais de todos os estudantes da Academia Transmontana e, assim, atingir novos
patamares no que toca à cultura e diversificação da mesma.
Posto isto, e conscientes de que a AAUTAD é o expoente máximo no que à
representação dos estudantes diz respeito, propomo-nos a realizar as seguintes
atividades:
CARNAVAL 2018
Objetivos e Informações: Tendo sido o Departamento Cultural, em anos anteriores, o
responsável pela decoração do recinto onde decorrerá o Arraial de Carnaval.
Propomo-nos então:
Lona de Fotografias à entrada para a realização do concurso de melhor disfarce de
Carnaval;
Rede suspensa com balões, confettis e/ou brilhantes;
Animação à entrada do recinto (empresa a contratar ou curso a contactar);
Local: Recinto (Junto à Biblioteca Municipal);
Data: 11 e 12 de Fevereiro.
PARCERIA COM A CMVR
Objetivos e Informações: Assim como toda a AAUTAD, o Departamento Cultural ao
longo dos anos tem vindo a construir uma importante parceria com a Câmara
Municipal da cidade de Vila Real nas mais inúmeras atividades. Querendo a equipa
deste ano poder dinamizar ainda mais esta parceria, surgiram as seguintes propostas:
- Reuniões nas escolas como forma de apresentação da UTAD e das ofertas da
cidade de Vila Real;
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-

Procurar intervir e entreajudar na agenda cultural da cidade de Vila Real;
Dinamização dos vários museus da cidade de Vila Real, com a realização de
atividades, workshops entre outras atividades, de forma a atrair não só a
comunidade universitária a estes pontos culturais como toda a comunidade
vila-realense.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica;
PARCERIA COM A UTAD
Objetivos e Informações: Sendo a UTAD o principal parceiro da AAUTAD e à
semelhança dos anteriores mandatos, o Departamento Cultural tem como objetivo
manter a parceria de entreajuda com a Reitoria, na realização de diversas atividades
culturais. Propomo-nos assim a:
- Realização de diversas intervenções e atividades em parceria com núcleos,
docentes e discentes, alusivas aos diferentes dias comemorativos no mundo
(ex: Dia da Árvore, Dia da Poesia, Dia da Criança, etc…);
- Apoio na divulgação e realização de atividades relacionadas com a fauna e
flora presentes no campus da UTAD (CITAB, Centro Interpretativo do Jardim
Botânico, etc.);
- Apoio na realização do ‘’Dia Aberto da UTAD’’;
- Visitas de estudo de escolas secundárias ao campus da UTAD, como forma de
promoção da universidade;
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
ARRAIAL DE FIM DE AULAS 2018
Objetivos e Informações: Sendo este dos mais esperados e mais altos pontos do
calendário universitário, o nosso departamento irá manter a organização conjunta do
Arraial de Fim de Aulas com o Departamento Recreativo, propondo algumas
alterações e dinâmicas a fim de atrair ainda mais público para o evento e conseguir
também, agradar um pouco a todos os gostos. É proposto o seguinte:
- Realização de um Sunset. Começando ao fim de tarde com um registo um
pouco Lounge, ganhando a sua forma final de Arraial ao fim da noite. Neste
Sunset pretendemos que a comunidade possa estar num ambiente
descontraído, a consumir comidas artesanais (roulottes artesanais, bifanas,
caldo verde, etc…) e bebidas, ao som de um registo musical eletrónico. Com o
chegar da noite há a participação de algumas tunas e depois surge então o
registo mais popular da festa, onde haverá cantares ao desafio/ música de
baile. No fim da noite é retomado o ambiente de festa pelo que a UTAD é
conhecida, com registos de rock, pop, entre outros;
- Animação com fogo e malabarismo (Animódia)
Local: Jardim da Carreira;
Data: a definir.
ACOMPANHAMENTO DAS SECÇÕES CULTURAIS DA AAUTAD
Objetivos e Informações: Serão mantidas todas as parcerias existentes entre as mais
diversas Secções Culturais (TUTRA, Tunas, etc), de forma a que haja uma constante
entreajuda, propondo assim:
- Apoio na realização de atividades como finalidade a angariação de fundos
para deslocações a festivais de teatro, tunas entre outros, onde a UTAD possa
ter algum reconhecimento;
- Auxilio no planeamento/organização de atividades;
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica
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RALLY GASTRONÓMICO
Objetivos e Informações: É todos os anos realizado conhecido Rally Tascas pela
cidade de Vila Real, onde em parceria com os mais variados estabelecimentos
comerciais a comunidade estudantil da UTAD percorre as ruas da cidade à procura do
melhor ‘’tasco’’. Podendo o Departamento Cultural prestar apoio ao Departamento
Recreativo na realização deste evento, propomos então:
- Rally Gastronómico – Nos cafés/estabelecimentos aderentes ao roteiro do
Rally Tascas, haver pontos com alguns petiscos tradicionais(alheira, moura,
chouriço, pito, covilhete, crista, etc...) para que os participantes possam também
ficar assim a conhecer a nossa rota gastronómica;
- Realização de workshop de licores caseiros.
Local: Cidade de Vila Real;
Data: A definir.
AGENDA FOLE
Objetivos e Informações: A Agenda Fole é um programa cultural cujo principal objetivo
para este ano será a reestruturação e dinamização ao longo do corrente ano letivo e
do próximo. Tendo sido feito em anos anteriores um excelente trabalho, este ano o
Departamento Cultural pretende não só igualar a qualidade como impulsionar ainda
mais em alguns aspetos, esta que pode ser a maior potência de todo o departamento.
Por agora temos em proposta:
- Palestras sobre diversos estilos musicais com “live acts” de alguns artistas;
- Realização de concertos;
- Workshops (teatro, corpo e movimento, poesia livre, produção musical, etc…)
- Feiras científicas;
- Debates sobre temas atuais.
Local: Vários (a definir);
Datas: A definir.

7.6. DESPORTIVO
Responsável pela organização e dinamização do desporto na Universidade de
Trás-Os-Montes e Alto Douro a nível competitivo e recreativo, o Departamento
Desportivo da AAUTAD preocupa-se em proporcionar aos atletas todas as condições
para a prática dos seus desportos e para que, assim, possam alcançar o pódio nas
competições nacionais da FADU (Federação Académica do Desporto Universitário).
É, portanto, do nosso interesse, enquadrar o desporto na Academia,
reconhecendo a importância da atividade física e da vontade demonstrada em ser
praticada pelos alunos da UTAD.
Posto isto, as metas a que nos propomos são:
MAIOR APOIO EFETIVO ÀS SECÇÕES DESPORTIVAS DA AAUTAD
Objetivos e Informações: Privilegiar a maior proximidade com as modalidades ativas
na AAUTAD, proporcionando assim momentos competitivos e condições ideais para
uma melhor performance e prática desportiva, inscrevendo-as, acompanhando-as e
fornecendo as condições de transporte, estadia e alimentação nos momentos das
competições oficiais da FADU.
Manutenção do material desportivo, a nível de equipamentos de jogo e material
necessário à prática desportiva.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
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CANDIDATURA ÀS JORNADAS CONCENTRADAS DA FADU
Objetivos e Informações: Organizar o maior número de provas da FADU nas
instalações da UTAD, aproximando as secções desportivas à comunidade estudantil
transmontana e assim difundir a imagem, condições e instalações da universidade no
panorama desportivo nacional.
Promover a participação das equipas da AAUTAD em todas as competições
organizadas pela FADU.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
REAPROVEITAMENTO E REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS DA UTAD
Objetivos e Informações: Junto dos órgãos de gestão da Universidade procurar
conceber formas sustentáveis para a manutenção dos espaços desportivos existentes
na UTAD, não deixando que estes se degradem ou danifiquem, mantendo assim a
qualidade e as condições nas práticas desportivas.
Facilitar o acesso à prática desportiva nas instalações da UTAD, fazendo a ligação
entre os atletas e os órgãos de gestão dos espaços desportivos.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
UTAD EM MARÉ ALTA
Objetivos e Informações: Realização de atividades que promovem a prática de
desporto informal e a interação e socialização entre cursos.
Proporcionar espaços de diversão noturna e atividades extra facultadas a realizar na
praia, durante a semana.
Local: Albufeira;
Data: 24 a 29 de março de 2018.
JOGOS SEM FRONTEIRAS UNIVERSITÁRIOS
Objetivos e Informações: Esta atividade decorrerá de uma forma dinâmica e desportiva
onde estarão envolvidos todos os estudantes interessados, organizados por equipas,
em espaços já destinados para a realização desta atividade. Será composto por jogos
tradicionais, insufláveis e atividades aquáticas.
Estaremos no supervisionamento para garantir que as atividades correm com o maior
rigor para nunca perder a competitividade saudável que esta exige.
Local: A definir;
Data: A definir.
REATIVAÇÃO DOS JOGOS POPULARES
Objetivos e Informações: Realização de vários jogos populares de modo a promover a
atividade física de forma divertida, aliado à ligação e comunicação entre várias
universidades do país.
Pretende-se ainda dinamizar e expandir as capacidades e funcionalidades existentes
na UTAD.
Local: A definir;
Data: Março.
TORNEIO DE MODALIDADES DE PRAIA
Objetivos e Informações: Realização de torneios de praia com estudantes da UTAD de
modo a promover a prática de exercício físico em espaços ao ar livre. Nomeadamente
voleibol e futebol de praia.
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Local: A definir;
Data: A definir.
APOIO À UNIVERSIDADE JÚNIOR
Objetivos e Informações: A Universidade Júnior da UTAD é realizada no mês de Junho
para acolher jovens das escolas da cidade e o Departamento Desportivo propõe-se a
colaborar na organização e dinamização de atividades direcionadas para estes jovens.
Local: UTAD;
Data: Junho.
VII GALA DE DESPORTO DA UTAD
Objetivos e Informações: Realização da Gala do Desporto para congratulação e
atribuição de prémios aos atletas das diferentes modalidades.
Continuar o trabalho conjunto com a Reitoria no sentido de efetivar o “Prémio de
Mérito Desportivo”.
Local: A definir;
Data: A definir.
AUMENTAR A OFERTA DESPORTIVA ALARGANDO O ESPECTRO DE MODALIDADES
Objetivos e Informações: Proporcionar aos alunos da academia, um maior número de
atividades, não só de cariz competitivo, mas também recreativo.
Procurar perceber as suas preferências acerca das atividades que mais gostariam de
praticar na sua universidade e tentar conjugar da melhor forma todo o gosto
desportivo estudantil.
Local: A definir;
Data: A definir.
REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ENTRE CURSOS DE DIVERSAS MODALIDADES
(MASCULINO/FEMININO E INDIVIDUAIS/COLETIVOS)
Objetivos e Informações: Promover a prática desportiva de todos os estudantes da
UTAD bem como a interação e socialização entre cursos.
Realizar os mesmos em que podem participar estudantes do sexo masculino bem
como feminino permitindo assim um número mais elevado de participantes.
Pretende-se aumentar a oferta e diversidade de modalidades de forma a captar mais
interesse estudantil.
Local: A definir;
Data: A definir.

REUNIÕES PERIÓDICAS COM OS TREINADORES DAS VÁRIAS MODALIDADES DA
AAUTAD
Objetivos e Informações: Cooperação com os treinadores de forma a compreender as
necessidades, dificuldades e aspetos a melhorar para os atletas.
Permitindo assim tomar conhecimento de todos os acontecimentos inerentes às
equipas que competem pela AAUTAD.
Local: A definir;
Data: A definir.
COOPERAÇÃO COM O ISN PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE NADADOR
SALVADOR
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Objetivos e Informações: Proporcionar uma vez mais aos alunos o curso de nadador
Salvador dada a sua importância e o seu sucesso no ano transato.
Promovendo assim a formação profissional aos estudantes.
Local: A definir;
Data: A definir.

7.7. FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E PROFISSIONAL
Focado na criação e desenvolvimento de protocolos, políticas e atividades de
forma a promover a formação pedagógica nas mais diversas saídas profissionais, o
Departamento de Formação Pedagógica e Profissional, mantendo sempre um regime
de proximidade com o Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA), ambiciona
o aumento da empregabilidade em Vila Real bem como a melhoria das capacidades
dos estudantes.
Sendo o empreendedorismo uma área em constante desenvolvimento e de
grande importância para a cidade de Vila Real, o Departamento de Formação
Pedagógica e Profissional propõe-se às seguintes metas:
PLATAFORMA ONLINE DO DEPARTAMENTO
Objetivos e Informações: Divulgação de oportunidades de emprego e estágios que
possibilitem oportunidades para o futuro profissional dos alunos da UTAD.
Realização de acordos com o GAIVA, UTAD Solutions Consulting e centros de
emprego para que a informação sobre as ofertas de emprego e estágios sejam
recebidas e divulgadas mais rapidamente.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
RECRUTAR EMPRESAS PARA POSSÍVEIS APOIOS A NÍVEL PROFISSIONAL
Objetivos e Informações: Realização de acordos com várias empresas locais, de forma
a criar oportunidades de emprego e estágios remunerados e não remunerados.
Realização de acordos com empresas para acelerar o processo de divulgação de
oportunidades para os alunos.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
PALESTRAS E WORKSHOPS
Objetivos e Informações: Realização de palestras e workshops que permitam a
preparação e instrução de um estudante após a sua formação académica.
Realização de um workshop com a temática “Como criar um Curriculum Vitae”.
Concretização de palestras de preparação para entrevistas de emprego.
Promover conversas informais com antigos alunos da UTAD que tenham tido sucesso
profissional.
Local: UTAD;
Data: março, abril, maio
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7.8. GABINETE DE INCLUSÃO SOCIAL
É objetivo do Gabinete de Inclusão Social (GIS) da UTAD dar apoio a
estudantes, docentes e trabalhadores com necessidades especiais bem como com
carências económicas de forma a promover a inclusão no contexto académico e
social.
Sendo este um gabinete completamente autónomo uma vez que não está
inserido em nenhum dos departamentos da Associação Académica e tendo em vista a
igualdade de oportunidades para todos o GIS apresenta as seguintes atividades:
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Objetivos e Informações: Comemoração simbólica, com o objetivo de advertir para
casos reais e promover uma maior compreensão dos assuntos concernentes à
deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das
pessoas.
Local: A definir;
Data: 3 de dezembro (Dia Internacional das Pessoas com Deficiência).
DIA ABERTO COM DEMONSTRAÇÃO DE DESPORTO ADAPTADO
Objetivos e Informações: Tem como objetivo a prática de Desportos Adaptados com a
colaboração do departamento desportivo da AAUTAD, assim como, trabalhar em
parceria com a FADU e o Comité Paralímpico.
Sendo o Desporto um veículo condutor para a inclusão da pessoa com deficiência na
sociedade, pretendemos consciencializar para a igualdade de oportunidades no que
diz respeito ao livre acesso do mesmo.
Local: A definir;
Data: março.
PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO
Objetivos e Informações: O gabinete de inclusão social pretende levar às escolas
secundárias de Vila Real apresentações sobre diferentes problemáticas da sociedade
dos dias de hoje, tais como a deficiência e o racismo. Com o objetivo de alertar e
consciencializar os alunos das mesmas, sendo que estes são o ponto de partida para
uma sociedade inclusiva.
Local: A definir;
Data: abril.
PRÉMIO - AAUTAD CAPACITAR
Objetivos e Informações: Entrega de um prémio que tem com objetivo premiar ou
apoiar, anualmente, projetos ou a aquisição de equipamentos que visem melhorar a
qualidade de vida dos estudantes ou munícipes Vilarealenses.
Local: Não se aplica;
Data: fevereiro.
2ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE TERAPIAS ALTERNATIVAS
Objetivos e Informações: Este seminário tem como objetivo dar a conhecer aos alunos
a existência de uma vasta gama de terapias adequadas para indivíduos portadores de
deficiência.
Estas terapias visam fundamentalmente melhorar a qualidade de vida destes,
proporcionando-lhes uma maior independência e consequentemente uma melhor
inclusão na sociedade, estimulando-os ao combate das suas próprias dificuldades.
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Local: A definir;
Data: março.
TRANSPORTE PARA TODOS
Objetivos e Informações: Encontrar e fornecer alternativas a nível de transporte
adaptado para os estudantes da UTAD e Munícipes de Vila Real com necessidades
especiais.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
TECNOLOGIAS DE APOIO PARA TODOS
Objetivos e Informações: Disponibilizar um serviço de empréstimo de tecnologias de
apoio para os estudantes da UTAD, assim como para toda a comunidade Vilarealense.
Pretende-se que este serviço, para além de emprestar, repare e adapte tecnologias de
apoio de acordo com as necessidades das pessoas.
Local: A definir;
Data: Durante o ano civil.
ACESSO AOS MATERIAIS DE ESTUDO
Objetivos e Informações: Providenciar o acesso aos materiais de estudo - esta tarefa
implica a procura dos materiais pedidos em listas de serviços produtores e, no caso da
sua não existência, a sua digitalização e correção, bem como eventual adaptação e
criação dos diversos materiais de estudo em formatos alternativos (digital, Braille,
relevo, etc.), e equipamentos, capazes de suprimir as limitações dos estudantes com
Necessidades Educativas Especiais.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
ATENDIMENTO, VERIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO DOS
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Objetivos e Informações: Este parâmetro tem como objetivo fornecer e atender a
qualquer necessidade que o aluno demonstre.
Direciona-se especialmente a estudantes com necessidades especiais e a quem com
eles se relaciona diretamente, assim como a professores de estudantes com
deficiência ou necessidades especiais que necessitem de orientação para o seu apoio.
Pretende-se realizar a verificação das necessidades, o acompanhamento e o
reencaminhamento dos estudantes com NE, ao nível de: levantamento e sinalização
de barreiras, apresentação ou execução de propostas na área da Acessibilidade, ao
nível das salas de aulas, residências universitárias, espaço exterior e edificado do
Campus da UTAD; levantamento das capacidades e problemas dos alunos com NE, ao
nível motor, sensorial, intelectual, psicológico, económico-social e saúde;
reencaminhamento dos estudantes para entidades parceiras ou outras, sempre que o
Gabinete não tenha capacidade para responder às necessidades dos estudantes com
NE ou carências económicas.
Contudo pretende-se também atender, acompanhar e reencaminhar qualquer aluno
que tenha algum problema. Problemas estes que condicionem a sua vida académica
ou até mesmo a sua inclusão social. O gabinete procura intervir de uma forma ativa de
modo a solucionar o problema.
Local: A definir;
Data: No decorrer do ano civil.
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7.9. MARKETING
Cientes da importância de apoios, diretos e indiretos, para o bom
funcionamento da Associação Académica da UTAD, o Departamento de Marketing
trabalha no sentido de delinear estratégias, planear ações e criar protocolos
vantajosos para os associados.
Pretendemos aliar-nos ao maior número possível de parceiros de forma a
angariar verbas que viabilizem a realização das atividades propostas e ainda a fim de
promover e fomentar o comércio local e tradicional procurando sempre dar uma maior
visibilidade à cidade de Vila Real.
É ainda imprescindível que se dê a conhecer à Academia todas as vantagens
de ser sócio da AAUTAD sendo que será aumentada a utilização do mesmo para que
se possam criar novas parcerias e fortalecer as antigas.
O Departamento de Marketing da AAUTAD planeou estratégias a desenvolver
ao longo do ano, de forma a não só adquirir parcerias para a realização dos seus
eventos, mas também unir esforços com a cidade para promover e divulgar o comércio
tradicional:
CRIAR UMA REDE DE CONTACTOS ATUALIZADOS DE PARCERIAS E PATROCÍNIOS
PARA UMA MELHOR GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS
Objetivos e Informações: Criar uma grelha de contactos atualizados de parcerias e
patrocínios para uma melhor gestão e organização dos mesmos.
Local: Não se aplica;
Data: No decorrer do ano civil.
CRIAR UMA APLICAÇÃO PARA SMARTPHONE DA AAUTAD C/ CALENDÁRIO DE
EVENTOS ORGANIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO E PELOS NÚCLEOS + DESCONTOS
DO GUIA DO ESTUDANTE TRANSMONTANO
Objetivos e Informações: Criar uma aplicação para smartphone da AAUTAD c/
calendário de eventos organizados pela associação e pelos núcleos + descontos do
Guia do Estudante Transmontano, sendo que todos os alunos podem estar sempre ao
corrente à distância de um clique e têm acesso em pleno a todos os descontos do GET
Local: Não se aplica;
Data: A definir.
CUPÕES DE DESCONTOS
Objetivos e Informações: Cupões de validade durante primeiros 15 dias ou primeiro
mês do 1º semestre de comércio da cidade, como hipermercados, ginásios, entre
outros.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
RENOVAÇÃO DO SITE DO GUIA DO ESTUDANTE TRANSMONTANO E DIVULGAÇÃO
DO MESMO
Objetivos e Informações: Renovação do site do Guia do Estudante Transmontano e
divulgação do mesmo.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
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ESTABELECER PATROCÍNIOS ANUAIS COM MARCAS E COMÉRCIO LOCAL
Objetivos e Informações: Estabelecer patrocínios anuais com marcas e comércio local.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
MELHOR DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS PARCEIROS/PATROCÍNIOS DA
AAUTAD
Objetivos e Informações: Melhor divulgação e comunicação dos parceiros/patrocínios
da AAUTAD.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
REALIZAÇÃO DE NEWSLETTERS PARA ENVIAR AOS SÓCIOS DA AAUTAD
Objetivos e Informações: Realização de newsletters para enviar aos sócios da
AAUTAD.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
DIVULGAÇÃO DO CARTÃO DE ASSOCIADO JOVEM DA AAUTAD E DE TODAS AS
SUAS VANTAGENS
Objetivos e Informações: Divulgação do cartão de associado jovem da AAUTAD e de
todas as suas vantagens.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
ASSEGURAR PATROCÍNIOS PARA AS DEMAIS ATIVIDADES DOS VÁRIOS
DEPARTAMENTOS DA AAUTAD
Objetivos e Informações: Assegurar patrocínios para as demais atividades dos vários
departamentos da AAUTAD.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.

7.10. POLÍTICA EDUCATIVA
Conscientes da realidade vivida no Sistema de Ensino Superior e sempre
prontos a defender a educação enquanto direito universal, democrático e justo,
esforçamo-nos diariamente para que consigamos reivindicar políticas favoráveis aos
interesses dos estudantes.
Num departamento que trabalha como um apoio à Presidência na
representação e defesa dos estudantes da UTAD e através da participação ativa nas
políticas de ensino do Governo e a sua consequente aplicação pelas Instituições em
que a AAUTAD está inserida, o Departamento de Política Educativa propõe-se a
realizar as seguintes atividades:
CRIAÇÃO DE UM CADERNO REIVINDICATIVO
Objetivos e Informações: Criação de um caderno e consequente publicação online
onde nele estejam explanadas todas diretrizes ideológicas e políticas defendidas pela
instituição.
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Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
ACOMPANHAMENTO DOS ENDA’S
Objetivos e Informações: Acompanhamento efetivo de todos os Encontros Nacionais
de Direções Associativas e consequente aproximação da tomada de decisão.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.
COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO ESTUDANTE
Objetivos e Informações: Sensibilizar a comunidade estudantil sobre a problemática do
abandono escolar;
Apelar à participação e mobilização dos estudantes em prol de um modelo de
“educação de e para todos (as) ”.
Local: 24 de março;
Data: UTAD.
DEBATE COM PESSOAS RELEVANTES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
Objetivos e Informações: Debate com personalidades de caráter interventivo na área
da Educação e na tomada de decisões de forma a promover a aproximação dos
alunos às questões atuais da Política Educativa nacional.
Local: UTAD;
Data: A definir.
REALIZAÇÃO DE UM INQUÉRITO PARA OS ESTUDANTES DE 1.º CICLO DE
ESTUDOS OPINAREM SOBRE O 2.º CICLO NA UTAD
Objetivos e Informações: Realização e consequente análise de um questionário
direcionado ao 1º ciclo de estudos, com o objetivo de estes opinarem sobre o seguinte
ciclo, para que seja possível observar, analisar e interpretar a falta de adesão do 2º
ciclo de estudos.
Local: Não se aplica;
Data: A definir.
AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE LICENCIATURAS E 2ºS CICLOS FORMATIVOS
Objetivos e Informações: Terá como foco online e/ou física que aderece as ofertas
formativas existentes na UTAD assim como as ofertas profissionais proporcionadas
pelas mesmas.
Local: Não se aplica;
Data: Não se aplica.

7.11. RECREATIVO
Tendo como principal objetivo realizar e promover toda a atividade recreativa
não só da Academia como de Vila Real e da região de Trás-Os-Montes e Alto Douro, o
Departamento Recreativo assume o papel de maior grandeza a nível académico e
económico.
Com vista a cumprir, de forma rigorosa, todo o plano de atividades a que nos
propomos, sem nunca esquecer o intuito de melhorar e profissionalizar, cada vez mais,
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todo o trabalho logístico e organizacional, pretendemos aproximar os estudantes à
região de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Num trabalho conjunto com a Câmara Municipal de Vila Real, uma das
parcerias mais importantes para a AAUTAD, almejamos que, com um trabalho árduo
de ambas as partes, consigamos oferecer aos nossos estudantes e à população
vilarealense, a melhor segurança e conforto possíveis.
Quanto aos eventos de maior dimensão, estes têm como principais objetivos
elevar a visibilidade da região de Trás-Os-Montes e Alto Douro e demonstrar, uma vez
mais, que os estudantes desempenham um papel fundamental para a desenvoltura da
cidade de Vila Real.
Por tudo isto, esta Direção apresenta as seguintes atividades:
ARRAIAL DE CARNAVAL 2018
Objetivos e Informações: Já uma das festas mais emblemáticas da cidade de Vila Real,
esta tem a participação dos cursos e secções da UTAD, que terão um papel
fundamental no divertimento da noite, pois cada um é responsável por uma
barraquinha como é habitual nas outras festas académicas. Com esta festa a AAUTAD
pretende naturalmente celebrar o Carnaval de 2017 e ajudar os cursos a angariar
fundos para as suas diversas atividades.
Local: Junto à Biblioteca Municipal;
Data: 12 de Fevereiro de 2018.
CONCURSO DE BANDAS DE GARAGEM E DJ´S PARA A SEMANA ACADÉMICA 2018
Objetivos e Informações: A realização deste concurso tem como objetivo dar a
oportunidade aos estudantes bem como a comunidade em geral de mostrar o seu
talento no grande palco da semana académica 2018.
Local: a definir;
Data: a definir;
SEMANA ACADÉMICA 2018 (MONUMENTAL SERENATA, MISSA E BÊNÇÃO DAS
PASTAS, BAILE ACADÉMICO, RALI DAS TASCAS, CORTEJO ACADÉMICO)
Objetivos e Informações: Destinada a todos os alunos da academia, em especial a
todos aqueles que terminam a sua vida universitária finalizando os respetivos cursos.
Realiza-se junto à UTAD, onde os cursos têm, mais uma vez, um papel crucial no
divertimento das noites, pois são responsáveis pelas barraquinhas, como é habitual
nas festas académicas de Vila Real, sendo já uma tradição, simbolizando um espírito
único e característico da nossa Academia.
É um evento que traz à cidade de Vila Real vários artistas de renome, desde bandas a
Dj´s nacionais e internacionais, que complementam a diversão em todas as noites
desta semana.
Além do entretenimento noturno realizam-se várias atividades em paralelo, tais como:
1.
Monumental Serenata:
A Monumental Serenata, um momento que simboliza a tradição académica que brinda
os finalistas do curso com a conclusão do mesmo. Em plena rua histórica de Vila Real
ao som do Fado Universitário, a Rua Direita enche-se de estudantes e muita boa
disposição num clima de festa com a própria cidade.
2.
Missa de Bênção de Pastas:
A Missa de Bênção de pastas destina-se unicamente aos finalistas dos cursos no qual
os mesmos trazem as suas famílias à cidade para que estas vejam ali simbolizada a
conclusão da formação académica.
3.
Rally das Tascas:

31

PLANO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
ANO 2018

O Rally das Tascas destina-se a todos os alunos da academia. Nesta atividade os
estudantes percorrem a cidade parando em vários estabelecimentos. Nestes
estabelecimentos os alunos são sujeitos a várias provas, sendo vencedor o grupo com
maior pontuação obtida nas provas.
4.
Cortejo Académico:
O Cortejo Académico trata-se de um desfile pela cidade, em que todos os cursos
participam com carros alegóricos, causando grande impacto em toda a cidade,
mostrando a força da Universidade.
5.
Baile Académico:
O Baile Académico representa uma festa de âmbito diferente mas não menos
importante, pois trata-se de uma festa de gala.
Local: Recinto (Junto à UTAD) | O Baile será num local a definir. | A Missa de Benção
das Pastas no Largo Senhora da Conceição | A Monumental Serenata na Capela Nova;
Data: Abril de 2018.
ARRAIAL ACADÉMICO DE FINAL DE AULAS DO 2º SEMESTRE 2018
Objetivos e Informações: Comemoração do final de Ano Letivo, dando seguimento às
últimas 3 edições que se revelaram um sucesso. É um arraial realizado no centro da
cidade de Vila Real, cujo objetivo é proporcionar um dia de animação para os
estudantes, que terminam assim mais um ano lectivo, bem como para toda a cidade
que queira desfrutar da oferta recreativa. Em parceria com o Departamento Cultural da
AAUTAD, irá ser dinamizado de forma diferente do habitual suscitando muitas
expectativas para este grande momento final do ano.
Local: Jardim da Carreira;
Data: Maio de 2018.
SEMANA DAS BARRAQUINHAS 2018
Objetivos e Informações: Esta semana festiva marca, não só o início de uma vida
académica para os novos estudantes, mas também o regresso dos estudantes à
cidade de Vila Real.
É já um evento histórico pelo qual todos os estudantes e os próprios caloiros esperam
para reencontrarem os colegas e amigos de curso e começar da melhor forma novas
amizades.
Depois do sucedido em setembro de 2017, a AAUTAD junto com a Câmara Municipal e
Reitoria fará todos os esforços para que este ano se possa realizar em pleno e com
sucesso esta festividade tão emblemática, mostrando à cidade e a toda a população a
importância dos estudantes e a força do espírito académico para a cidade de Vila
Real.
Local: A definir;
Data: Setembro de 2018.
CALOIRADA AOS MONTES (SERENATA, BAILE DO CALOIRO E LATADA)
Objetivos e Informações: Tem como principal intuito dar, de uma forma recreativa, as
boas vindas aos novos alunos desta academia, bem como criar “um clima de
confraternização” entre os alunos que já cá estão e os que acabam de chegar. Esta
festa realiza-se junto à UTAD, onde os cursos têm um papel importante no divertimento
das noites, pois são responsáveis pelas barraquinhas como é habitual nas festas
académicas de Vila Real, sendo já uma tradição, e parte integrante do nosso espírito
académico. Além do habitual entretenimento noturno realizam-se outras atividades,
tais como:
1.
Monumental Serenata:
A Monumental Serenata simboliza a tradição académica que brinda os novos
estudantes com o seu ingresso na vida académica. Em plena rua histórica de Vila Real
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ao som do Fado Universitário, a Rua Direita enche-se de estudantes e muita boa
disposição num clima de festa com a própria cidade.
2.
Latada:
A latada trata-se de um desfile pela cidade de Vila Real, em que todos os cursos
participam com os seus caloiros, em que estes fazem uma atuação perante um júri
constituído por docentes e funcionários da UTAD, sendo então uma demonstração da
força e espírito da nossa academia perante a população de Vila Real.
3.
Baile do Caloiro:
O Baile do Caloiro passa por uma festa de gala, que tem como objetivo receber os
novos alunos num ambiente mais formal, dentro do mesmo espírito de festividade do
resto da semana.
Local: Recinto (Junto à UTAD) | Baile do Caloiro em local a definir. | Monumental
Serenata no Largo da Capela Nova;
Data: A definir.
MOSTRA DO CALOIRO 2018
Objetivos e Informações: Realizada durante o 1º semestre, organizada em eliminatórias
e finais.
Esta atividade é organizada pela AAUTAD em conjunto com o conselho de veteranos,
cujo objetivo é promover a integração dos novos estudantes acabados de ingressar na
vida académica, proporcionando uma experiência diferente e interação com outros
cursos. Nas eliminatórias todos os cursos têm de realizar as provas propostas sendo a
pontuação atribuída por um conjunto de elementos da AAUTAD e Conselho de
Veteranos. O vencedor de cada eliminatória garante acesso à final do concurso. Com
esta festa a AAUTAD pretende promover uma boa integração dos novos alunos.
Local: Copos Bar, Largo do Pioledo;
Data: Durante o 1º Semestre.
MISS E MISTER 2018
Objetivos e Informações: Este concurso decorre durante o primeiro semestre e consiste
em várias eliminatórias entre todos os cursos da nossa universidade. Esta atividade é
organizada pela AAUTAD em conjunto com o conselho de veteranos, no qual o
objetivo é promover a integração dos novos estudantes acabados de ingressar na vida
académica.
Local: Quilate;
Data: Durante o 1º semestre de aulas.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após um ano memorável pautado pelos sucessos da Associação Académica
da UTAD, esta vê agora iniciar-se uma nova etapa.
Sempre no anseio de crescer no movimento associativo através do levantamento de
questões sérias e pertinentes e na luta contínua pela defesa dos estudantes, apoiamonos nos princípios fundamentais do associativismo. Trabalhamos diariamente com
afinco, esforço e sacrifício para podermos elevar a AAUTAD a um patamar que até
agora parecia inalcançável.
Sem nunca nos acomodarmos, reconhecemos como primordial uma política de
proximidade e de portas abertas para os estudantes e para todos aqueles que se
queiram juntar a nós e trabalhar em prol dos mesmos. Pretendemos fomentar e
fortalecer uma relação simbiótica com todos os alunos da UTAD para que possamos
crescer juntos.
É ainda imprescindível que demos o máximo destaque às atuais condições de
empregabilidade do nosso país que, cada vez mais, forçam os recém-licenciados a
trabalhar em diferentes áreas da sua formação académica ou mesmo a emigrar.
Comprometemo-nos a reforçar a nossa posição na defesa dos estudantes desta
Academia através da criação de parcerias com várias empresas bem como da
realização de feiras de emprego.
Enquanto Direção da Associação Académica da UTAD, agradecemos o voto de
confiança que os estudantes, a Reitoria, os Serviços de Ação Social, o IPDJ e a Câmara
Municipal de Vila Real depositaram em nós.
Agora, com uma equipa reestruturada e novas ideias, a AAUTAD dá assim
início a uma nova etapa mas sempre com o mesmo propósito: enaltecer e dignificar a
Associação Académica mantendo sempre uma postura interventiva no que à política
educativa e inclusiva diz respeito.
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