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Associação Académica Universidade Aberta
Os paradigmas que hoje dominam o quotidiano provocam, ainda que numa aparente
dormência, um turbilhão de vivências em todos nós. A constância de uma mudança
permanente habituou-nos a aceitar um modo de vida globalizante, que se quer
inclusivo e equitativo.
A diversidade global torna-se local, ou "glocal", como agora se diz, e pode ser múltipla,
tanto quanto é a nossa Universidade. Ou seja, através de um simples click percorremos
o mundo sem fronteiras.
Chegou a hora de perceber a importância desta “glocalização” e aproveitar o que ela
nos traz de melhor: a diversidade. É na diversidade de opiniões, mas numa estratégia
comum, que queremos voltar a conquistar os alunos dos quatros cantos, os alunos que
nos fazem ser Mundo e ser Abertos.
Temos uma Universidade ABERTA AO MUNDO que promete um sem fim de
possibilidades, um espaço onde as portas se podem abrir para mim, para ti, para todos
os que desta família fazem parte.
É esta abertura que potencia os feitos magníficos que podemos fazer. É esta abertura
que precisa urgentemente dos seus alunos. É esta abertura que precisa de um novo
fôlego, de novas ideias e de novos projetos. PRECISA DE UMA EQUIPA ABERTA E
TRABALHADORA.
A Universidade Aberta não é apenas um nome. É uma instituição que nos merece. Que
vos merece. Aberta, como o nome indica. Mas queremo-la mais Aberta ainda, como a
estratégia que propomos.
Em nome desta abertura “glocal”, vota, participa e faz ouvir a tua voz.

Políticas Internas e Externas

Políticas Internas
▪

A Universidade Aberta conta com dois órgãos de consulta cuja constituição
incorpora estudantes que têm como missão a representação dos interesses
gerais da sua comunidade estudantil.

▪

A comunicação com o Conselho Geral e o Conselho Pedagógico deve ser uma
preocupação basilar na organização dee qualquer plano de ação a desenvolver
pela Associação Académica.

▪

O estreitamento das relações entre os órgãos de gestão da UAb e os órgãos de
gestão da AAUAb é um dos principais objetivos do nosso trabalho.

Políticas Externas
▪

Existem diversas entidades representativas de movimentos estudantis e
académicos cuja atividade, pela sua importância na defesa dos direitos e
interesses dos alunos, deverá ser acompanhada com maior proximidade.

▪

Os eventos de promoção académica e cultural são essenciais para o
enriquecimento quer da formação pessoal, quer curricular dos alunos do
ensino superior.

▪

O estabelecimento e promoção de parcerias académicas e culturais é um dos
objetivos do nosso trabalho.

Objetivos - Departamento Pedagógico
▪

Promover o estreitamento das relações entre o Conselho Pedagógico,
Conselho Geral e Associação Académica;

•

Promover a participação dos alunos nas tomadas de decisão da UAb no que
respeita aos critérios pedagógicos que adota;

•

Promover a dinamização dos estágios profissionais e curriculares;

•

Promover a participação dos alunos na avaliação de docentes, estruturas
orgânicas e plataformas de comunicação;

•

Promover a participação dos estudantes na avaliação, e reformulação dos
métodos de ensino e de avaliação da UAb;

•

Promover a melhoria das estruturas de apoio ao aluno, atentando na qualidade
e rapidez dos canais de resposta;

•

Promover a participação dos estudantes nas competições desportivas
organizadas pelas diversas associações desportivas do ensino superior e pela
FADU – Federação Académica de Desporto Universitário;

Objetivos - Departamento Formação
▪

Coordenar, juntamente com a UAb, ações de formação em áreas diversificadas
que sejam do interesse manifesto dos estudantes da UAb;

▪

Contribuir para o enriquecimento da oferta pedagógica da UAb, apostando na
diversidade e complementaridade de todos os ciclos de estudo;

▪

Promover a participação dos projetos de investigação da UAb nos diversos
Centros, Polos, Núcleos e Extensões que patrocina;

Objetivos - Departamento Gestão Projetos e Parcerias
▪

Proporcionar, em conjunto com a UAb, espaços dedicados ao desenvolvimento
de projetos profissionais e científicos;

▪

Dinamizar a participação dos estudantes nos projetos de investigação
patrocinados pela UAb;

▪

Agilizar a troca de informações entre procura e oferta de projetos;

▪

Estabelecer parcerias com entidades que facilitem a integração dos recémformados pela UAb, como sejam Instituições, Empresas ou Organismos
Públicos;

▪

Estabelecer parcerias com outras Instituições de Ensino ou Instituições para
realização de Estágios Profissionais;

Objetivos – Dep. Imagem, Informação e Integração Comunitária
▪

Recaptar o trabalho desenvolvido pela anterior direção sobre as plataformas
online da Associação e colocá-lo à disposição dos estudantes da UAb;

▪

Garantir que a atualização das plataformas de comunicação se efetivam, seja
com o trabalho já desenvolvido, ou através do desenvolvimento de um novo
projeto;

▪

Agilizar os canais de comunicação, garantindo uma resposta assertiva, em
devido tempo e acessível a todos os estudantes, garantindo igualmente a
divulgação dos eventos organizados pela UAb, AAUAb e Delegados Regionais
de forma atempada e organizada;

▪

Gestão das diferentes plataformas de comunicação com o intuito de tornar
uma associação mais atenta e mais responsiva às necessidades dos alunos,
mais coesa e objetiva;

▪

Apoiar o trabalho dos Delegados Regionais, facilitando a comunicação entre
estes, os coordenadores de CLAs e os Órgãos Sociais da AAUAb na promoção
de eventos que facilitem a integração de todos os estudantes;

▪

Fomentar a participação das comunidades locais nos eventos desenvolvidos em
nome da AAUAb, e dos estudantes em eventos locais;

▪

Promover a tradição académica através da dinamização de eventos que
traduzem especificidades da união e confraternização estudantil;

▪

Redefinição/Atualização das insígnias e símbolos associados à AAUAb;

▪

Reforço da linha de produtos de marketing e merchandising da AAUAb;

▪

Reforçar a realização de sessões de esclarecimentos online, de acordo com as
necessidades refletidas pelos estudantes da UAb;

Objetivos - Departamento Gestão Sócios
▪

Atualização da base de dados de sócios, promovendo a adesão de novos alunos
bem como da participação dos atuais sócios;

▪

Agilização da adesão de novos sócios em conjunto com a UAb, através da
integração direta de um canal de comunicação na própria plataforma;

▪

Introdução de um cartão virtual de sócio;

Objetivos - Dep. Ação Social e (Re)Inserção na Vida Ativa
▪

Fomentação e participação em ações de solidariedade e responsabilidade
social;

▪

Apoio no desenvolvimento de projetos sociais e profissionais dinamizados
pelos estudantes da UAb;

▪

Identificar e encaminhar eventuais alunos com necessidades especiais,
proporcionando uma melhor adaptação ao estudo e ao desenvolvimento do
seu percurso académico;

▪

Promover a participação UAb em feiras de emprego;

▪

Promover, juntamento com a UAb, o desenvolvimento de ações de formação
de técnicas de procura de emprego e valorização curricular;
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