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PÁGINA 2

A Equipa
Efetivos:
Eduardo Gonçalves Freitas (FCT, Nº 54552)
João Pedro Gomes Vassal (FD, Nº 5753)
Joana Isabel dos Sanrtos Amado (FCM, Nº2017287)
Mafalda Torcato Borges (FCSH, Nº2020127798)
Suplentes:
Filipa João Marques de Abreu e Santos Nunes (IMS, Nº 20191206)
José Chen Xu (ENSP, Nº 220907)
Joana Maria Rolim Farinha Marques (ITQB, Nº812)
Martim Gouveia Fernandes (IHMT, Nº 21001889)
Matilde Nogueira Portugal (SBE, Nº42893)
Vasco Miguel Emídio de Sousa (FCSH. Nº 2020130746)
Marta Isabel Sabino Pena (FD, Nº 7202)
Afonso Passos da Cunha (FCM, Nº 2019223)
Adriana Raileanu (FCT, Nº 56247)
Dinis Cortilho Melo (IMS, Nº 20191190)
Luísa Garcia Rodrigues (SBE, Nº 42913)
Hugo Luís Soares Alves (ITQB, Nº743)
Inês Freitas de Lemos de Sousa Fernandes (FCM, Nº 2018320)
João Pedro Ferreira Duarte (FD, Nº 5770)
Alexandra Maria Pinto de Castro Vasconcelos (IHMT, Nº 21000120)
Duarte Nuno do Couto Zagallo de Sousa Ferreira (FCT, Nº50228)
Maria João da Costa Nunes Lobão (ENSP, Nº 218607)
Tiago Manuel Rodrigues Inácio (FCSH, Nº 2020132626)
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PÁGINA 3

A Proposta
A Lista A candidata-se ao Conselho Geral da Universidade NOVA de
Lisboa com o objetivo de representar com qualidade todos os
estudantes da UNL, de forma ativa, atenta e assertiva.
Este órgão assume particular importância na supervisão e na
definição estratégica da Universidade, sendo essencial reger a
nossa atuação com base nos fundamentos de inclusão,
participação e aproximação estudantil. Deste modo, os princípios
orientadores da nossa candidatura são:
Representar a totalidade da comunidade estudantil da
Universidade NOVA de Lisboa, na garantia dos seus direitos e
na defesa rigorosa dos seus interesses;
Priorizar o contacto com todas as Unidades Orgânicas para o
levantamento dos problemas dos estudantes e das condições
de formação da Universidade NOVA de Lisboa;
Acompanhar o desempenho do Regime Fundacional,
procurando avaliar as consequências desta transição na
dinâmica e funcionamento da Universidade e garantindo a
participação democrática dos estudantes;
Escoltar a discussão em torno do Plano Geral de Valorização de
Ativos Imobiliários, priorizando a participação e o contributo
dos estudantes, de modo a garantir a prossecução das suas
preocupações e necessidades;
Advogar para a análise e redução dos emolumentos e custos de
frequência impostos aos estudantes, tendo como princípio a
busca pela garantia adequada de condições de frequência;
Advogar pelo envolvimento e participação dos estudantes no
ensino e na investigação das respetivas Unidades Orgânicas;
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Atuar no sentido de criar condições de igualdade que
permitam a garantia de frequência e aproveitamento dos
estudantes com Necessidades Educativas Especiais, na
Universidade NOVA de Lisboa;
Advogar pelo acompanhamento de situações de saúde
mental e outras consequentes da pandemia atual;
Dedicar especial atenção ao aumento e ajustamento da oferta
de alojamento aos estudantes deslocados, tendo em
consideração o défice de residências que se verifica,
presentemente, e as significativas problemáticas em torno do
mercado de arrendamento na área metropolitana de Lisboa;
Diminuir as barreiras económicas impostas aos estudantes
bolseiros, garantido que não se afiguram como fator de
desigualdade, visando a procura por uma comunidade
académica justa e equitativa;
Procurar valorizar a prática desportiva por parte dos
estudantes da Universidade NOVA de Lisboa, assegurando a
existência das devidas condições logísticas e infraestruturais;
Dispor de um papel ativo no acompanhamento e
representação dos estudantes internacionais, procurando a
sua inclusão no quotidiano da Universidade, fomentando a
diversidade cultural como seu fator diferenciador;
Trabalhar no sentido de apontar a participação estudantil
como impulsionadora do crescimento da Universidade, a
nível nacional e internacional, em termos de qualidade
pedagógica, científica e de ensino.
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