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Proximidade e proatividade ao serviço do bem comum

ENQUADRAMENTO
MISSÃO
Defesa e a promoção dos
direitos e interesses
legítimos dos estudantes no
âmbito da UTAD.

Objetivos

Valores

• Promover uma melhor articulação
entre os estudantes e todos os
Órgãos e Serviços da UTAD
• Contribuir para a formação de
cidadãos responsáveis,
autónomos, solidários… (cidadania
ativa)

Independência, isenção,
liberdade, seriedade,
diálogo e respeito mútuo

PROVEDOR

Atuação
Desenvolve as atividades e
iniciativas que julgue adequadas
ao seu bom desempenho em
articulação com a Associação
Académica e com todos os Órgãos
e Serviços da UTAD
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Mediação

Iniciativas/Parcerias

Relação Estudante/Docentes/
Serviços/Órgãos/Unidades…

Organização/Promoção/
Visibilidade

Eixos
Proatividade
Prevenção/ abandono
escolar/absentismo..
Recomendações/sugestões…

Estratégicos

Proximidade
Contacto/ Convívio/
informalidade
com toda a Comunidade
Educativa.
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Ponto da situação

Propor alterações ao Regulamento do Provedor do Estudante da UTAD ( 11 de
janeiro de 2022)
Apresentar, no inicio de cada ano letivo, o Plano Atividades à Associação
Académica, Núcleos de estudantes e ao Conselho Geral
• Propor recomendações à Reitoria e Serviços da UTAD
Participar nas Matriculas (de 27/9 a 1/10) e Semana de Integração dos novos
estudantes (de 4 a 7/10)
Participar nas Assembleias Gerais de Núcleos de Estudantes e nas Assembleias
organizadas por Escola
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Ponto da situação

Reunir periodicamente com Associação Académica, Núcleos de Estudantes, Serviços, etc. e
recolher sugestões para a melhoria do funcionamento da UTAD
Reunir periodicamente com a Reitoria a fim de auscultar as posições dos diversos
interlocutores e debater os problemas mais sensíveis
Articular com as Comissões de Curso os Planos de ação, acompanhamento e melhoria
das UC criticas.
Encetar reuniões com a Vice-Reitoria para a Educação por forma à melhoria da qualidade
da prática pedagógica dos docentes (considerada uma prioridade por parte dos
estudantes) uma
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Conceber um Flyer e Banner para distribuição aos novos estudantes nas Matriculas
e na Semana de Integração (dar “cara” ao Provedor do Estudante)
Atuar de forma proativa propondo as atualizações de regulamentação que se acharem
necessárias (Regulamento disciplinar, entre outros)
Participar, em várias iniciativas, dentro ou fora da UTAD, quando convidado.
Proceder a alterações da página do Provedor do Estudante, disponibilizando mais
informações e dando-lhe mais
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.

Acompanhar estudantes inscritos em cursos da UTAD a funcionarem em diversas
instituições nacionais ou estrangeiras

Participar em Encontros de Educação com Provedores de outras Instituições nacionais
e estrangeiras e internacionais
Organizar, em parceria com a Associação Académica e Núcleos, Campanhas de
Solidariedade: recolhas de alimentos e de outros bens para doação; doação de
material escolar; doação de brinquedos; doação de alimentos e outros materiais para
estudantes necessitados, animais, entre outros.
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Organizar em parceria com a Associação Académica, Núcleos, GCI, Diretores de Curso e
outros, o programa “Um

dia na UTAD” destinado a estudantes do Ensino Secundário.

Organizar em parceria com a Associação Académica, Núcleos as “Jornadas Abertas”
sobre temáticas atuais, entre outros: Insucesso escolar, Aandono escolar; Violência no
namoro; Acessibilidades; EcoCampus, Empregabilidade e empregos futuros;
Internacionalização; Inclusão, ODS, Bullying.
Criar um plano de desenvolvimento de competências para a sustentabilidade – EcoSkills
(suplemento ao diploma; marca “Aluno da UTAD”, eco-student, Eco-Campus).
Criar, em parceria com a Associação Académica, Núcleos e Reitoria o

práticas” por forma a premiar a eficiências dos serviços.
Definir o regulamento para a criação do selo e o logotipo.

selo de “boas
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Apreciar as exposições submetidas pelos estudantes, designadamente sobre questões
pedagógicas ou da ação social, contra atos ou omissões de outros estudantes, docentes, órgãos e
serviços da UTAD, das suas unidades orgânicas de ensino ou de investigação, podendo dirigir-lhes
pareceres ou recomendações que considere adequadas
Elaborar pareceres, informações ou recomendações sobre as matérias que forem submetidas,
propondo ao Reitor as medidas a tomar, quer por ele próprio quer por outros estudantes,
docentes, ou órgãos e serviços da UTAD, para prevenir ou reparar situações ilegais ou irregulares
Emitir pareceres, informações ou recomendações sobre quaisquer matérias relacionadas com a
sua atividade, por iniciativa própria, por solicitação do Conselho Geral ou do Reitor
Emitir pareceres, informações ou recomendações sobre as ações a desenvolver e as medidas a
tomar, junto dos órgãos competentes, em decorrência da análise das questões que lhe são
submetidas, com vista a incrementar o grau de satisfação dos estudantes da UTAD
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Trabalhar os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável:
1, 2,3, 4 e 5.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2021/22

Elaborar e apresentar um relatório anual ao Conselho
Geral. Relatório por ano letivo

Passos firmes para um mundo mais inclusivo e sustentável!

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

