
Manifesto Eleitoral 
 

Academia com Valores 

 

Representantes dos Estudantes no Conselho Geral da Utad 

 

Caros colegas estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

 

Temos o prazer de vos comunicar que no passado mês Abril um 

projeto de estudantes denominado "Academia com Valores" deixou 

de ser um embrião. Este evoluiu com a intenção de valorizar a 

Academia tendo como objetivo inicial, fazer levantar do sofá todos 

os estudantes da mais diversas escolas da Utad, de forma a terem 

uma participação ativa nos assuntos de politica educativa que dizem 

respeito a esta universidade e que tanto alteram positivamente ou 

negativamente os seus direitos e deveres enquanto alunos da UTAD. 

 

Este arranque público e oficial do projecto é partilhado por quase 

uma centena de estudantes da UTAD que formalizaram candidaturas 

às eleições que recentemente estão a realizar-se para conselhos 

pedagógicos e assembleia de escola das escolas da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, com exepção da escola de 

enfermagem que decorreram em 2014. 

 

Como já tiveram oportunidade de perceber pelas redes sociais e 

informações publicadas side, muitos estudantes estão a candidatar-se 

para representar a Academia a nível do seu curso, escola e agora 

academia em geral usando no nosso caso uma campanha generalista 

que os identifica como membros dos projeto, mas que 

principalmente aposta em informar toda academia quanto ao 

significado dos vários órgãos da Utad que têm representação de 

estudantes ou seja as suas competências e quais o direitos e deveres 

dos membros destes órgãos. Sabemos que existe um 

desconhecimento generalizado relativamente a estas 

importantíssimas eleições que elegem representantes dos estudantes 

para estes órgãos e para que servem na realidade estes órgãos das 



escolas da UTAD, mas é precisamente para isso que nos 

apresentamos a eleições para vos informar, fazer refletir, mas 

principalmente incentivar-vos a intervir pela vossa Academia. 

 

A nossa candidatura ao conselho geral é o objetivo final que vêm 

culminar na intenção deste projeto em representar os estudantes nos 

mais diversos órgãos da Utad, para que exista um grupo de trabalho 

formado por estudantes que saiba em conjunto e não apenas de forma 

individual em cada órgão apresentar soluções aos problemas 

existentes na Academia, tal como definir certas apostas no rumo que 

a Universidade deve ter no biénio 2015-2017. 

 

 

 

 

Pelos estatutos da Utad são umas das principais competências do 

Conselho Geral são: 

 

· Eleger o Reitor; 

· Avaliar os atos do Reitor e sua equipa reitoral; 

· Analisar e aprovar o plano de atividades e orçamento; 

· Examinar e aprovar o relatório de atividades e contas; 

· Aprovar as propostas de alteração dos estatutos da Utad. 

 

 

Os nossos candidatos ao conselho geral são: 

 

João Martins - Engenharia Reabilitação – Escola Ciências e 

Tecnologia 

Soraia Pinto – Ciência Alimentar – Escola Ciências da Vida e 

Ambiente 

Sandro Linares – Turismo – Escola Ciências Humanas e Sociais 

António Pereira – Enologia – Escola Ciências Agrárias e 

Veterinárias 

Márcia Moutinho – Enfermagem – Escola Superior de Enfermagem 

de Vila Real 

 



Procurem-nos que iremos esclarecer as vossas dúvidas, sobre as 

bases programáticas da candidatura serão divulgadas durante a 

campanha eleitoral altura ideal para estas serem explanadas. 

 

 

Cada estudante da Academia têm o seu valor, mas juntos certamente 

são uma Academia com Valores. 

 

Saudações Académicas 

 

“Academia com Valores” 

 

Candidatos ao conselho geral da Utad 

 

João Martins 

Soraia Pinto 

Sandro Linares 

António Pereira 

Márcia Moutinho 

 


