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Presidência 

 

Nos termos do artigo 32º dos Estatutos da Associação de Estudantes de 

Direito da Universidade do Minho (AEDUM), a aprovação do plano de atividade da 

XXIII Direção da AEDUM, bem como o orçamento anual, devem ser aprovados em 

Assembleia Geral da AEDUM. O plano de atividades é um documento que tem como 

finalidade orientar a atividade da Direção no ano corrente, pretendendo mostrar a sua 

estratégia a todos os estudantes por forma a que estes se certifiquem da sua execução. 

Já o Plano Orçamental da XXIII Direção serve para que seja estipulado e previsto quais 

os custos associados a cada atividade programada, tendo sempre em conta as condições 

administrativas e financeiras da associação. 

O presente documento está organizado e estruturado pelos diversos 

departamentos que compõe a AEDUM sendo que nele se apresentam as medidas e 

atividades que a XXIII Direção pretende realizar no mandato que agora se inicia. Os 

departamentos que compõem o atual órgão diretivo da AEDUM são, assim, o Dep. 

Pedagógico, o Dep. 2º e 3º ciclos, o Dep. Debates e Conferências, o Dep. Desportivo, o 

Dep. Saídas Profissionais, o Dep. Gestão de Associados, o Dep. Recreativo e Cultural, o 

Dep. Editorial, o Dep. Social, o Dep. Comunicação e Imagem e o Dep. Relações 

Internacionais. 

Apesar de serem aqui explanados as atividades e eventos previstos pela AEDUM 

a serem realizados no mandato que agora inicia, a direção não esgota o seu trabalho 

apenas no que é apresentado. A direção da AEDUM está sempre aberta, durante todo o 

ano, a qualquer sugestão, conselho e crítica por parte dos estudantes por forma a que 

se consiga atingir e respeitar os objetivos a que à associação dizem respeito. É essencial 

que se consiga, sempre, adaptar o trabalho da AEDUM aos acontecimentos e 

circunstâncias que, eventualmente, possam surgir ao longo do ano. 

 

André Cardoso 

Ana Braga 

Miguel Lopes 
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Tesouraria – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: João Silva 

 

 A Tesouraria da Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho 

(AEDUM) tem como principal função estruturar e organizar as contas da associação e 

visa definir a política mais sustentável de gestão dos recursos financeiros. 

 Rigor e transparência serão os princípios basilares de toda a atuação da tesouraria 

pois só assim se conseguirá um equilíbrio financeiro da associação. 

 A AEDUM deve ser capaz de apresentar aos seus representados um plano de 

atividades e de orçamento equilibrado capaz de cobrir todos os custos decorrentes da 

organização de uma atividade e, ainda, do funcionamento interno da própria associação. 

 A associação diversificará as fontes de financiamento das suas atividades 

promovendo diversas parcerias com entidades públicas e privadas de modo a que se 

consiga obter o máximo de patrocínios possível. Estas parcerias deverão ser 

estabelecidas com, nomeadamente, o IPDJ e demais entidades, apresentando 

candidaturas e solicitando o estabelecimento de protocolos de colaboração.  
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Secretaria – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: Francisca Antunes 

 

A Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho (AEDUM) é, tal 

como o nome indica, dos estudantes. Assim, estes devem ser representados, apoiados e 

integrados. Desta forma, e para alcançar uma maior aproximação aos estudantes, a 

secretaria assume a competência de organizar o funcionamento da sede e 

implementação de horários especialmente pensados e planificados para uma total 

disponibilidade perante os alunos. É também competência da secretaria estreitar 

relações com os restantes órgãos da Escola de Direito e com outros organismos 

estudantis de outras escolas da Universidade do Minho, sobretudo para a realização de 

debates, eventos e palestras que promovam a formação académica dos estudantes.  

 No exercício da sua função, a secretaria deve ainda estruturar a calendarização 

das atividades estabelecidas pela direção e seus departamentos bem como garantir uma 

articulação com as demais atividades organizadas por outras entidades que sejam 

igualmente importantes para os estudantes.  

 Uma das questões que a AEDUM terá em conta no mandato que agora se inicia 

é uma maior abertura para a comunidade estudantil e a transparência necessária. Nesse 

sentido, todas as atas e decisões tomadas no seio da AEDUM serão tornadas públicas e 

suscetíveis de apreciação e crítica por todos aqueles que queiram colaborar com o 

desenvolvimento do trabalho da associação. Assim, periodicamente, as reuniões de 

direção querer-se-ão participadas e abertas a todos, por forma a que os estudantes 

possam contribuir com ideias e sugestões numa AEDUM que se quer de todos.  
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Atividades Departamento Pedagógico – XXIII Direção AEDUM 

Responsáveis: Cláudia Gomes e Pedro Alves 

 

O Departamento Pedagógico da Associação de Estudantes de Direito da 

Universidade do Minho (AEDUM) tem por objetivo o auxílio dos estudantes em todo o 

seu percurso académico, tentando para isso encontrar as melhores soluções para as suas 

necessidades estudantis.  

Para esse efeito, procura a realização de atividades que permitam uma maior 

interação com as realidades jurídica e criminóloga (através de visitas de estudo), um 

complemento à formação (que se pretende obter com a realização de cursos-breves) e 

uma melhor preparação para o futuro académico e profissional (workshops).  

O Departamento Pedagógico funciona ainda como elemento mediador entre os 

alunos, docentes e órgãos da Escola de Direito.  

Pretende-se, portanto, trabalhar para solucionar os problemas com que se 

possam deparar os estudantes e proporcionar aos mesmos o melhor ensino possível. A 

AEDUM tem como objetivo primeiro a defesa dos direitos e necessidades de todos os 

estudantes, devendo para tal mostrar-se disponível para todos os assuntos relacionados, 

prestando auxílio em todas as dúvidas que possam surgir. 

 

Principais propostas de atividades: 

− Realizar cursos breves: práticas processuais laborais, procedimento disciplinar, 

inglês jurídico-científico: por muito extenso que seja o plano de estudos da 

licenciatura em Direito e Criminologia e Justiça Criminal, não é possível abordar 

todos os temas relativas às mais diversas áreas. Estes cursos breves surgem 

precisamente como forma de colmatar as insuficiências dos planos de estudos 

das respetivas licenciaturas e assim proporcionar aos estudantes uma atividade 

que permita aos mesmos alargar os seus conhecimentos. Antecipamos que estes 

cursos breves se realizem na Escola de Direito da Universidade do Minho, 

contando com a presença de cerca de 6 membros da XXIII Direção da AEDUM 

para questões de logística e apontando para um público alvo de cerca de 40 

participantes por cada curso breve. Prevemos que se realizem nos meses de 

Junho, Outubro e Novembro de 2019 e Fevereiro de 2020; 
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− Organizar workshops de Excel e retórica: as soft skills são cada vez mais essenciais 

e vistas como um fator de valoração quando toca à análise de CV’s. Como tal, 

pretendemos proporcionar aos estudantes que representamos a oportunidade 

de aprofundar os seus conhecimentos nestas áreas. Para a realização desta 

atividade, prevemos contar com formadores especializados e ainda cerca de 3 

membro da XXIII Direção da AEDUM para apoio logístico. Antecipamos que estes 

workshops se realizem nas instalações da Escola de Direito da Universidade do 

Minho e que tenham como público alvo cerca de 30 alunos por workshop. 

Pretendemos que estas atividades se realizem nos meses de Outubro e 

Novembro de 2019, Fevereiro e Março de 2020; 

− Concretizar diversas visitas de estudo, tais como ao Tribunal Constitucional e 

Assembleia da República, Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Administrativo, Estabelecimentos Prisionais, Instituto de Medicina Legal, Centro 

de Estudos Judiciários e Ordem dos Advogados: uma vez adquiridos os 

conhecimentos teóricos, achamos ser de enorme importância o contacto dos 

estudantes com a vida prática, vida esta que será a realidade da maior parte dos 

mesmos aquando do término da sua licenciatura. Tendo este objeto em mente, 

é nossa previsão a realização de diversas visitas de estudo a várias instituições 

como as supramencionadas tentando adequar as mesmas a cada ano das 

licenciaturas da Escola de Direito da Universidade do Minho. Estas visitas vão 

implicar o deslocamento dos estudantes às instalações destas entidades e 

prevemos contar ainda com a colaboração de cerca de 6 membros da XXIII 

Direção da AEDUM. Prevemos que as mesmas se realizem nos meses de Outubro 

e Novembro de 2019, Fevereiro e Março de 2020 e pretendemos com esta 

atividade chegar a um universo de 160 estudantes no total; 

− Dinamizar reuniões periódicas com os delegados: o principal objetivo da AEDUM 

é a defesa dos direitos e interesses dos estudantes que representa e, sendo os 

delegados de turma também representantes destes, torna-se imperativo que seja 

mantido um canal de comunicação aberto entre a associação e os delegados de 

modo a que possamos estar sempre a par do que acontece no seio das diferentes 

turmas. Estas reuniões terão lugar na Escola de Direito da Universidade do Minho, 

contarão com a presença de todos os delegados e ainda com 3 membros da XXIII 
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Direção da AEDUM e prevemos que se realizem, pelo menos, duas vezes por 

semestre; 

− Divulgar os regulamentos aos estudantes e reuniões abertas: os regulamentos 

pelos quais os órgãos da AEDUM se regem e ainda os regulamentos da 

Universidade do Minho e dos diferentes órgãos da Escola de Direito devem ser 

do conhecimento dos estudantes que frequentam esta academia e escola. Uma 

vez que a AEDUM é feita por estudantes e para os estudantes, o contributo destes 

é, para nós, essencial. Assim, prevemos a realização de reuniões abertas onde os 

mesmos possam exprimir as suas opiniões e propor novas atividades e iniciativas. 

Os regulamentos deverão ser disponibilizados nas redes sociais e no site (a ser 

criado) da AEDUM e as reuniões abertas decorrerão na sede da associação, na 

Escola de Direito da Universidade do Minho. Pretendemos com esta atividade 

alcançar toda a comunidade de estudantes de Direito e Criminologia e Justiça 

Criminal;  

− Receber e acompanhar os alunos de primeiro ano: o ingresso no Ensino Superior 

consegue ser bastante assustador para os novos alunos e, por forma a combater 

isso, é objetivo da AEDUM acolher os mesmos da melhor forma possível e ainda 

acompanhar o seu percurso neste 1º ano, nomeadamente, auxiliar na eleição do 

delegado. Esta atividade visa esclarecer aos estudantes como se procede à 

eleição do delegado de turma e quais as funções do mesmo, após eleito. 

Antecipamos que esta atividade vá ter lugar na Escola de Direito da Universidade 

do Minho e ainda nos Complexos Pedagógicos e serão alocados para a mesma 

cerca de 5 membros da XXIII Direção da AEDUM; 

− Promover as licenciaturas da Escola de Direito da Universidade do Minho nas 

Escolas Secundárias: a imagem que as licenciaturas em Direito e Criminologia e 

Justiça Criminal têm no contexto do Ensino Secundário é vital e deve ser sempre 

cultivada pela AEDUM. Esta atividade visa esclarecer os estudantes acercas das 

dúvidas que possam ter relativas ao ingresso no Ensino Superior e, 

principalmente, relativas às licenciaturas que a Escola de Direito da Universidade 

do Minho oferece, quais as suas particularidades e características. Prevemos que 

a mesma se realize nos meses de Maio e Junho de 2019 nas instalações das 

Escolas Secundárias abordadas. Esperamos com esta atividade chegar a mais de 
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100 alunos, contando para tal com a colaboração de cerca de 6 membros da XXIII 

Direção da AEDUM. 
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Atividades Departamento Social – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: Inês Silva 

 

O Departamento Social da Associação de Estudantes de Direito da Universidade 

do Minho (AEDUM) tem como principal objetivo promover atividades e projetos de cariz 

social, sensibilizando os estudantes para os problemas da atualidade e procurando 

encontrar possíveis soluções para os resolver. 

Destaca-se a necessidade de aproximar os alunos da EDUM das instituições 

carentes de voluntários mediante uma Feira de Voluntariado, a realizar no início do ano 

letivo, contando com a presença de entidades como RefoodBraga, APAV, Projeto 

Sementes, Voluntariado Universitário, ABRA, entre outras entidades que estejam 

dispostas a prestar o seu contributo, colaborando com a AEDUM. 

Importa esclarecer que a vertente solidária dos eventos da AEDUM será tida em 

conta, apoiada na participação ativa da IurisTuna em concertos ou atividades lúdicas com 

uma vertente solidária a elas associada. 

Além disso, mediante uma análise cuidada da situação dos nossos estudantes, 

pretendemos reduzir o preço das sebentas e demais material fornecido pela AEDUM, 

facilitando o acesso dos estudantes bolseiros cobrando preços com valor mais reduzido.  

 

Principais propostas de atividades: 

− Organizar uma feira de voluntariado com a presença de várias organizações, de 

modo a que os estudantes possam conhecer melhor o âmbito de atuação de 

cada uma: a AEDUM pretende organizar a “I Feira de Voluntariado” que terá como 

finalidade última dar a conhecer aos estudantes da Escola de Direito da 

Universidade do Minho quais as associações/entidades que trabalham na área do 

voluntariado e na promoção dos direitos humanos. O objetivo é que os alunos 

fiquem a conhecer o âmbito de ação destas e como poderão fazer parte delas. A 

ideia é convidarmos entidades como a AISEC, Projeto Sementes, RefoodBraga, 

APAV, Voluntariado Universitário, ABRA e outras por forma a explicarem aquilo 

que efetivamente fazem e como é que os estudantes se podem associar. A 

atividade está projetada para ser realizada, em princípio, na sala de audiências da 

Escola de Direito da Universidade do Minho tendo, portanto, como projeção que 
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estejam 50 participantes na sala. Contará ainda com a colaboração de cerca de 

10 membros da XXIII Direção da AEDUM; 

− Desenvolver uma estreita relação com o Gabinete para a Inclusão (GPI), de forma 

a promover a inclusão no contexto dos estudantes da Escola de Direito, 

garantindo uma igualdade de oportunidades e um maior apoio aos alunos: a 

ideia a ser aqui trabalhada é dar uma atenção aos estudantes com deficiência ou 

necessidades especiais. Através do levantamento de dados sobre estes alunos, a 

AEDUM, em colaboração com o GPI, deverá promover a inclusão no contexto 

académico, por forma a garantir uma igualdade de oportunidades. No fundo, o 

que se quer é assegurar melhores condições de acessibilidade na Universidade 

do Minho; 

− Reduzir o preço das sebentas para os alunos bolseiros: a AEDUM tem, entre 

outras, a função de tomar em consideração uma maior acessibilidade a todos os 

estudantes que representa tendo em conta as suas condições económico-

financeiras. Por forma a garantirmos uma igualdade de acesso ao material de 

estudo comercializado iremos implementar, a partir do início do primeiro 

semestre do ano letivo 2019/20120 uma tabela de preços das sebentas 

vocacionadas especificamente para os alunos beneficiários da ação social. Estes 

preços serão projetados para serem muito próximos ao preço de custo das 

sebentas produzidas. Pretendemos que os alunos, ao virem comprar as sebentas 

que quiserem, mediante comprovativo a apresentar, possam beneficiar deste 

regime e, assim, não serem excluídos do material que complementará o seu 

estudo e que é editado e comercializado pela AEDUM; 

− Realizar torneios desportivos com vertente solidária: para além da vertente 

formativa e de defesa e promoção dos direitos dos alunos da Escola de Direito 

da Universidade do Minho, o plano de atividades da AEDUM também contempla 

eventos do foro recreativo, cultural e desportivo. Acresce ainda que uma das 

nossas preocupações será sempre a de ter em conta a vertente social em cada 

ação levada a cabo por nós. Neste sentido, o Departamento Social, em conjunto 

com o Departamento Desportivo da AEDUM, pretende incluir ações de cariz 

solidário nos torneios e eventos desportivos que realiza. Desta forma, os eventos 

organizados neste âmbito terão a vertente solidária. O torneio de futsal, a ser 
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realizado nos próximos dias 23 e 26 de Abril de 2019, terá como exigência de 

aceitação de inscrição a entrega de material escolar por cada participante. O 

material recolhido será entregue ao Projeto Sementes o qual, posteriormente, será 

repartido por crianças necessitadas de dois países africanos: Cabo-Verde e Guiné-

Bissau;  

− Mobilizar e dinamizar grupos para a participação nas campanhas do Banco 

Alimentar: as atividades projetadas pela AEDUM devem também abranger uma 

cooperação com entidades externas que trabalhem no âmbito do voluntariado e 

na promoção dos direitos humanos. Neste sentido, a AEDUM pretende, aquando 

das ações de recolha de alimentos pelo Banco Alimentar, organizar pequenos 

grupos que possam cobrir parte dos turnos nos pontos de recolha que nos sejam 

propostos. Assim, pretendemos envolver os estudantes de Direito e de 

Criminologia no trabalho realizado pelo Banco Alimentar. Este tipo de atividade 

será para ser realizado nas recolhas esporádicas marcadas pelo Banco Alimentar 

que, normalmente, acontecem nos meses de novembro ou dezembro durante 

um fim de semana;  

− Angariar fundos através da realização de um concerto solidário com a IurisTuna 

e as restantes tunas da Universidade do Minho, fundos estes a entregar a uma 

associação de cariz social a definir posteriormente: a IurisTuna é a tuna de Direito 

recentemente criada. Trata-se de um projeto que conta apenas com o trabalho e 

o esforço dos alunos que nela querem participar. É nossa ideia realizarmos um 

evento de cariz cultural e social que possa contar com a IurisTuna e outras que 

se queiram associar. O objetivo desta atividade será para ser realizada para 

proporcionar aos estudantes um momento cultural e, ao mesmo tempo, com as 

receitas arrecadadas, entregar esse mesmo valor a uma instituição de cariz social 

e solidário. A atividade será projetada para, à partida, contar com a participação 

de duas tunas/grupos culturais e a ideia é que possam vir assistir todos aqueles 

que nela se queiram associar.  
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Atividades Departamento Editorial – XXIII Direção AEDUM 

Responsáveis: Ana Peixoto e Ana Gomes 

 

O Departamento Editorial da Associação de Estudantes de Direito da 

Universidade do Minho (AEDUM) tem como principal objetivo fornecer aos alunos 

materiais de auxílio ao estudo, ao longo de todo o seu percurso académico na Escola de 

Direito, bem como garantir que os mesmos se encontrem permanentemente atualizados 

e sejam disponibilizados com a devida antecedência.  

Atendendo à recente criação da Licenciatura de Criminologia e Justiça Criminal, 

urge a necessidade de criar obras de apoio aos seus alunos, que devido à diversidade 

formativa que a licenciatura consigo acarreta, torna necessária a cooperação com outras 

Escolas da Universidade do Minho. Esta ligação com entidades externas à Escola de 

Direito deve estender-se à possibilidade de criarmos parcerias contras Universidades.  

 

Principais propostas de atividades: 

− Editar novos manuais, compilações de casos práticos, jurisprudência selecionada 

e elementos avaliativos de vários anos letivos: a edição de novos manuais, de 

compilações de casos práticos, jurisprudência selecionada e elementos 

avaliativos de vários anos possibilita a que os alunos das licenciaturas em Direito, 

Criminologia e Justiça Criminal e dos Mestrados terão a possibilidade de 

apoiarem o seu estudo em obras produzidas pelos docentes responsáveis pelas 

Unidades Curriculares que compõem os seus planos de estudos. Neste sentido, 

é importante não só a criação de novo material de auxílio aos estudantes (com 

maior enfoque na licenciatura de Criminologia e Justiça Criminal que ainda não 

têm nenhuma obra direcionada às suas unidades curriculares), mas também a 

atualização das já existentes, de modo a que os alunos possam impulsionar o seu 

desempenho académico; 

− Implementar um regime de pagamento especial para os alunos beneficiários dos 

serviços de ação social: as áreas do Direito e Criminologia são áreas de constante 

mudança e, como tal, os alunos têm de adquirir bastante material ao longo de 

toda a licenciatura e mestrado, o que acaba por ser muito dispendioso. Assim 

sendo, cabe à associação de estudantes, antes de mais, a criação de um regime 
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que contribua para aliviar essa carga financeira que impende sobre os estudantes, 

facilitando o seu acesso aos mesmos; 

− Agilizar o processo de encomenda através da criação de um sistema mais 

eficiente para realizar as encomendas e para notificar o seu levantamento: 

pretende-se que os alunos consigam realizar as encomendas das obras de que 

necessitam, independentemente do lugar onde se encontrem. Para tal, criou-se 

a possibilidade de serem realizadas encomendas via e-mail e, futuramente, 

pretende-se implementar as encomendas via site da AEDUM. Do mesmo modo, 

a AEDUM procura que todos os alunos da Escola de Direito da Universidade do 

Minho saibam atempadamente e eficientemente quando podem levantar o 

material que foi requerido e, para tal, o e-mail será uma ferramenta fundamental, 

uma vez que nos encontramos, cada vez mais, numa era tecnológica; 

− Cooperar com a Biblioteca da EDUM: numa outra forma de apoiarmos o estudo 

dos alunos da Escola de Direito da Universidade do Minho e, principalmente os 

alunos de mestrados que necessitam de ter acesso a várias obras, a  AEDUM 

pretende ceder à Biblioteca de Direito da Universidade do Minho manuais e 

compilações legislativas vocacionado(a)s às demais áreas do Direito e também 

da Criminologia, de modo a que os usuários da biblioteca tenham acesso gratuito 

aos mesmos; 

− Controlar melhor stock de material: por forma a não existir desperdício de stock 

e acumulação desnecessária, algo muito desvantajoso visto que as obras são 

constantemente atualizadas, a AEDUM objetiva limitar concretamente o número 

de material a manter na sede da associação, através do estabelecimento de um 

prazo durante o qual as encomendas se mantém válidas, sendo que a partir do 

mesmo, as encomendas se tornarão inválidas. 
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Atividades Departamento Debates e Conferências – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: André Lima Machado 

 

O Departamento Debates e Conferências da Associação de Estudantes de 

Direito da Universidade do Minho (AEDUM) visa realizar e organizar um conjunto de 

eventos que tenham como finalidade contribuir para a formação académica de cada um 

dos alunos, quer de Direito, quer de Criminologia e Justiça Criminal. Neste sentido, para 

além das já tradicionais conferências, este departamento propõe-se inovar, 

diversificando as fontes de formação e informação.  

 

Principais propostas de atividades:  

− Organizar a Semana do Direito: a “Semana do Direito” merecerá especial atenção 

dado ser já um marco no plano anual de atividades da AEDUM. Procuraremos 

trazer as figuras mais influentes das áreas do Direito e da Criminologia de modo 

a que se torne num evento atrativo e de excelência. Deve ser uma semana que 

consiga apostar na discussão de temas atuais, relevantes e que sejam do interesse 

dos dois cursos lecionados na Escola de Direito. Nesta “Semana do Direito” 

também queremos procurar com que outros núcleos de estudantes possam 

colaborar na organização e promoção de certas conferências de modo que 

possamos aliar o Direito e a Criminologia a outras áreas do saber. A Semana de 

Direito pretende abordar questões do foro jurídico, atuais e de interesse para os 

estudantes da Casa. Este é um evento que decorrerá ao longo de uma semana e 

será para ser realizado, à partida, na 2º semana do mês de Outubro de 2019. 

Todas as conferências serão realizadas no auditório nobre da Escola de Direito, 

sem prejuízo de podermos realizar uma ou outra na sala de audiências da EDUM. 

A atividade está projetada de modo a abranger todos os estudantes da Escola de 

Direito da Universidade do Minho e contará com a colaboração de todos os 19 

membros da XXIII Direção da AEDUM; 

− Realizar conferências focadas para as áreas do saber do Direito e da Criminologia, 

mas também em outras áreas científicas, em associação com outros 

núcleos/associações: “Quem só de Direito sabe, nem de Direito sabe”, e como 

todas as áreas do saber estão ligadas, consideramos que a realização de eventos 
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cruzados é crucial para o alargar do conhecimento de qualquer aluno, sendo aqui 

o nosso foco toda a comunidade estudantil da academia minhota, mas também 

a comunidade civil. Pretendemos apostar numa maior cooperação com os outros 

núcleos da Universidade do Minho por forma a fomentar o intercâmbio dentro 

da academia e a realizar mais e melhores atividades. Queremos como isto aliar a 

vertente jurídica de uma determinada questão a outros ramos do saber por forma 

a que consigamos enriquecer o conteúdo abordado. Desta forma, pretendemos 

abranger um ainda maior número de público-alvo projetando ainda o foco para 

a comunidade civil que se queira associar. Estas atividades contarão também com 

a colaboração de cerca de 6 membros da XXIII Direção da AEDUM. 

− Apostar no modelo “Café-Debate” para a realização de atividades relacionadas 

com o mundo jurídico e fomentar o debate e complementar a formação do 

jurista; Organizar eventos como “Conversa Informal” de modo a aproximar mais 

especialistas da comunidade da Escola de Direito e da Universidade do Minho 

em geral e, assim, favorecer o diálogo e o esclarecimento de pertinentes dúvidas; 

Agilizar eventos de mesa redonda que favorece a troca rápida de ideias e capta 

facilmente a atenção da audiência, que se entreteria paralelamente ao 

alargamento de conhecimentos: apostar no modelo “Café-Debate”, “Conversa 

Informal” e “Mesa Redonda” para a realização de atividades relacionadas com o 

mundo jurídico, de modo a as dinamizar, fomentar o debate e complementar a 

formação do jurista. Pretendemos que isto seja um evento que seja realizado para 

um número máximo de 50/60 pessoas e que possa ser realizado em espaços que 

não sejam muito amplos. Pretende-se que o estudante tenha aqui um contacto 

mais próximo com o orador e o profissional da matéria que está a ser tratada de 

modo a que, num ambiente mais intimista e menos formal, se consiga favorecer 

o diálogo e o esclarecimento de pertinentes dúvidas. Esta forma de discussão e 

de trabalho permite uma troca rápida de ideias e captaria facilmente a atenção 

da audiência, que se entreteria paralelamente ao alargamento de conhecimentos. 

Pretendemos realizar uma ou duas atividades deste género no mandato que 

agora se inicia, mais concretamente, uma durante o primeiro semestre do 

próximo ano e outra durante o segundo semestre desse mesmo ano. Estas 
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atividades contarão com a colaboração de cerca de 5 membros da XXIII Direção 

da AEDUM para fins logísticos. 
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Atividades Departamento Saídas Profissionais – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: Rita Simões 

 

O Departamento de Saídas Profissionais da Associação de Estudantes de 

Direito da Universidade do Minho (AEDUM) visa potenciar as relações dos estudantes da 

Escola de Direito com o mercado de trabalho, de forma a complementar a formação 

académica, através de atividades que lhes permitam ampliar, de forma realista e 

informada, as suas perspetivas quanto às ofertas que o futuro profissional pode 

apresentar e quanto à colocação em prática dos conhecimentos, marcadamente teóricos, 

que desenvolvem no contexto universitário. Para tal, a atuação do departamento pauta-

se pelo reforço da colaboração com o Gabinete de Saídas Profissionais da EDUM, pela 

divulgação de ofertas de emprego, bolsas e estágios, pelo estabelecimento de contactos 

e protocolos com sociedades de advogados e pela organização de atividades através das 

quais os estudantes de Direito e Criminologia possam adquirir valências úteis para atingir 

o sucesso ambicionado no mercado de trabalho. 

 

Principais propostas de atividades:  

− Dinamizar sessões de esclarecimento sobre saídas profissionais, com a presença 

de profissionais, empresas, sociedades e outras entidades das áreas de Direito e 

Criminologia e Justiça Criminal: quando o fim da licenciatura se aproxima, chega 

a altura de os estudantes começarem a tomar decisões importantes no que toca 

ao seu futuro profissional. Neste sentido, queremos que os mesmos tomem estas 

decisões de forma informada e que vejam as suas dúvidas completamente 

esclarecidas, prevendo para tal dinamizar diversas sessões de esclarecimento 

acerca deste tema. Prevemos contar com a presença de vários profissionais das 

áreas do Direito e da Criminologia, com a participação de cerca de 40 alunos por 

cada sessão e ainda com a colaboração de perto de 6 membros da XXIII Direção 

da AEDUM. Antecipamos que a sua realização tenha lugar na Escola de Direito 

da Universidade do Minho e nos meses de Abril de 2019, Outubro e Março de 

2020; 

− Realizar workshops e formações sobre preparação para entrevistas de emprego, 

soft skills, como oratória, retórica, liderança e trabalho de equipa, elaboração do 
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CV e cartas de motivação: em colaboração com o Departamento Pedagógico da 

AEDUM, visamos com estas atividades que os estudantes aprofundem os seus 

conhecimentos acerca destas matérias e que se prepararem melhor para a 

entrada no mercado de trabalho. Pretendemos contar com profissionais 

especializados nestas áreas, com a participação de cerca de 30 estudantes por 

evento e ainda com perto de 6 membros da XXIII Direção da AEDUM. Estas 

atividades deverão realizar-se na Escola de Direito da Universidade do Minho, 

nos meses de Novembro de 2019 e Fevereiro e Março de 2020; 

− Organizar uma atividade “Um dia com(o)…”, que possibilite a um número limitado 

de alunos passar um dia com um profissional de uma das áreas de estudo da 

EDUM: a entrada no mundo profissional é algo que amedronta muitos estudantes 

e, com esta atividade, a AEDUM pretende tornar esta transição o mais soft 

possível através da possibilidade de um limitado número de alunos vivenciarem 

por um dia o que é ser um juiz, advogado, consultor jurídico ou jurista. 

Antecipamos que esta atividade se realize nas instalações das entidades 

abordadas, que conte com a participação de cerca de 8 estudantes e que se 

realize nos meses de Novembro de 2019 ou Fevereiro e Março de 2020; 

− Promover mesas redondas sobre temas da atualidade relativos às profissões do 

mundo jurídico e criminólogo, tais como os (novos) desafios da advocacia e a 

relação do Direito com áreas conexas (política, fiscalidade, consultoria, etc.): os 

excelentes profissionais são aqueles que se mantêm constantemente atualizados 

sobre as mais variadas áreas relacionadas com o Direito e Criminologia e não só. 

Com esta atividade, pretendemos dar aos estudantes a oportunidade de 

aprofundarem os seus conhecimentos acerca de determinadas matérias e os 

desafios que estas enfrentam atualmente. Antecipamos contar com a 

participação de cerca de 30 estudantes por cada evento, com o apoio de cerca 

de 6 membros da XXIII Direção da AEDUM e, ainda, com a presença de vários 

profissionais e docentes em conferências mais descontraídas por forma a serem 

mais próximas dos estudantes. Esta atividade deverá realizar-se na Escola de 

Direito da Universidade do Minho, nos meses de Outubro e Novembro de 2019 

e Fevereiro e Março de 2020; 
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− Dinamizar uma Feira de Emprego em colaboração com o Gabinete de Saídas 

Profissionais da EDUM: com esta atividade pretendemos, em estreita relação com 

o Gabinete de Saídas Profissionais da Escola de Direito da Universidade do 

Minho, dar a conhecer aos estudantes as várias saídas profissionais que os cursos 

de Direito e Criminologia oferecem através do contacto com os profissionais das 

várias áreas e, ainda, estabelecer uma primeira relação entre os estudante e vários 

potenciais empregadores. Deste modo, pretendemos que esta atividade se 

realize na Escola de Direito da Universidade do Minho e que conte com a 

presença de várias entidades empregadores, todos os alunos finalistas de ambas 

as licenciaturas como participantes e ainda cerca de 10 membros da XXIII Direção 

da AEDUM para apoio logístico. Apontamos a realização da Feira de Emprego 

para o mês de Março de 2020; 

− Organizar visitas sociedades de advogados ou consultoras: numa vertente mais 

virada para os estudantes da licenciatura em Direito, pretendemos com esta 

atividade aproximar os estudantes do mercado de trabalho e proporcionar-lhes 

uma visão mais prática do que, possivelmente, será o seu dia-a-dia após o 

término dos seus estudos. Antecipamos assim que esta atividade se realize nas 

instalações das várias entidades a visitar, que conte com a participação de cerca 

de 20 estudantes por cada visita e 2 membros da XXIII Direção da AEDUM, nos 

meses de Novembro de 2019 e Março de 2020. 
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Atividades Departamento Recreativo e Cultural – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: Catarina Silva 

 

O Departamento Recreativo e Cultural da Associação de Estudantes de Direito 

da Universidade do Minho (AEDUM) é responsável pela organização e realização de um 

vasto conjunto de atividades de cariz sociocultural que pretendam proporcionar 

momentos de lazer, cultura e convívio aos estudantes da Escola de Direito da 

Universidade do Minho.  

Este Departamento reconhece a cultura e a realização de atividades lúdicas como 

pilares essenciais ao desenvolvimento académico e pessoal de todos os estudantes e, 

nesse sentido, fará sentir a sua ação nas vertentes artística, cultural e recreativa, 

contribuindo assim para a promoção e divulgação da Escola de Direito da Universidade 

do Minho.  

 

Principais propostas de atividades:  

− Realizar a Gala de Direito e de Criminologia: o objetivo desta gala, para além de 

celebrar o aniversário da AEDUM, é também fomentar o convívio entre alunos e 

um momento de descontração pós-exames, no final de dezembro. A AEDUM 

deve realizar sempre os interesses dos alunos. No entanto, é necessário 

acrescentar inovação a atividades já reconhecidas pelos nossos estudantes. Este 

ano queremos inovar. Queremos tornar a gala mais atrativa a alunos 

internacionais para fomentar verdadeiramente a sua integração. Queremos 

concretizar uma entrega de prémios, com votação prévia online, para aumentar 

assim a expectativa dos alunos relativamente à gala e para tornar um evento 

ainda mais aguardado. Queremos tornar a venda de bilhetes mais próxima, com 

mais postos de venda e mais próximos dos alunos. Temos, ainda, por objetivo, 

trazer mais professores à gala, para assim aumentar o seu prestígio. Queremos 

chegar aos alunos de mestrado, na sua maioria internacionais, e mostrar que a 

AEDUM também é deles. O local da Gala será apenas decidido numa altura mais 

próxima da mesma. No entanto, tendo em conta que a Gala AEDUM 2018 foi no 

Hotel Meliã, pretendemos realizar num local semelhante, a nível de prestígio, 

depois de averiguada a viabilidade financeira. A gala ocorrerá, como 
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supramencionado, no final de dezembro. Estimamos a presença de cerca de 130 

alunos e a colaboração de todos os 19 membros da XXIII Direção da AEDUM; 

− Organizar o Jantar de Formatura: o jantar de formatura tem tido, ao longo dos 

anos, cada vez menos adesão. Este ano, no sentido de reverter esta linha, vamos 

inovar e alterar o modelo do Jantar. O jantar vai ser feito com os finalistas em 

foco, feito para eles. Vamos realizar uma entrega de prémios específica do ano. 

Este ano, pela primeira vez na história da AEDUM, temos finalistas da licenciatura 

em Criminologia e Justiça Criminal. Posto isto, vamos integrá-los neste jantar e 

dar a melhor experiência a um finalista, num período sensível e de adeus a uma 

Escola que os acolheu durante 4 anos e, para os novos finalistas de Criminologia 

e Justiça Criminal, 3 anos. Depois do jantar, a acontecer no Salão de Champanhe 

Migaitas, onde decoraremos de forma a tornar o jantar convidativo e formal, 

direcionado para estudantes, a festa continua na discoteca Sardinha Biba. O local 

do jantar foi selecionado a pensar já nesta parte. De momento, está a ser lavrado 

um protocolo com a discoteca para obter as melhores condições para os nossos 

estudantes. A AEDUM espera conseguir 40 estudantes neste jantar e com a 

colaboração de cerca de 6 membros da mesma. Releva mencionar ainda que 

vamos alterar a política de divulgação do Jantar para conseguir chegar a mais 

alunos, com trabalho a nível de Marketing Digital e de proximidade com as 

turmas finalistas, explicando os novos moldes do jantar; 

− Estabelecer um protocolo com a tuna da Direito, Iuristuna: a AEDUM, como 

representante dos alunos da Escola de Direito, apoia as iniciativas por estes 

fundadas. A Iuristuna, tuna fundada por alunos de Direito, tem assumido uma 

elevada importância cultural na Escola de Direito, sendo várias vezes convidada 

para eventos, quer da AEDUM, quer da Escola de Direito. De modo a formalizar 

a relação entre a AEDUM e a Iuristuna, pretendemos estabelecer um protocolo 

onde estejam previstos o preço por atuação da Iuristuna à AEDUM, sendo que a 

AEDUM continuará a apoiar logisticamente a tuna (de momento, a tuna armazena 

os instrumentos na sede da AEDUM) e ajudará na divulgação da mesma. Este 

protocolo beneficiará tanto a Iuristuna como a AEDUM, salvaguardando os 33 

membros da Iuristuna e todos os estudantes da Escola de Direito da Universidade 

do Minho;  
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− Elaborar uma sessão de acolhimento aos estudantes de Erasmus e estudantes 

internacionais, para que os mesmos se possam sentir bem-recebidos na nossa 

escola e academia: esta sessão pretende ser conjugada com a sessão ordinária 

de Boas-Vindas aos novos Alunos e em colaboração com o Departamento de 

Relações Internacionais da AEUM. Cada vez existem mais alunos internacionais 

na Universidade do Minho e a Escola de Direito não foge a esta realidade. 

Recebemos anualmente dezenas de estudantes internacionais, que caem num 

país novo e num sistema de Ensino novo de paraquedas. A AEDUM tem que 

apoiar estes alunos, de forma o mais específica possível. Pretendemos, então, não 

segregar os novos alunos. Pretendemos que estes sejam recebidos na Sessão de 

Boas Vindas ao novos Alunos, mas também que sejam recebidos numa sessão 

especializada para as dificuldades que estes possam ter. Pretendemos, nessas 

sessões (uma para alunos de Erasmus e outra para alunos internacionais) 

esclarecer de forma mais específica e pensando sempre nos problemas mais 

ordinários que um aluno internacional ou de Erasmus possa ter, como saber onde 

poderá fazer compras, onde pode ter acesso a um banco internacional, ajudar na 

adaptação cultural, entre muitos outros.  Esperamos atingir 30 alunos com estas 

sessões, sendo este um número estimado, e ainda contar com a colaboração de 

cerca de 3 membros da XXIII Direção da AEDUM; 

− Realizar um Sarau Cultural em colaboração com outras entidades ligadas à Escola 

de Direito, como é a Biblioteca Salgado Zenha: além das iniciativas já tradicionais 

do departamento cultural, neste mandato pretendemos inovar. Neste sentido, 

em parceria com a Escola de Direito, vamos realizar o primeiro Sarau Cultural. 

Pretendemos que este evento decorra na Biblioteca Salgado Zenha, sem data 

ainda definida. Esta atividade é extremamente enriquecedora, não só para os 

alunos nacionais, mas para os internacionais. Estes alunos, com uma cultura 

diferente da nossa, poderão perceber melhor alguns dos nosso costumes e 

tradições, tanto académicos como sociais. Este Sarau nunca foi realizado e 

achamos que é a atividade perfeita para dinamizar a cultura no seio dos alunos 

da Escola de Direito, bem como aproximar os alunos de Erasmus e Internacionais 

da nossa cultura e melhorar assim a experiência destes nossos estudantes.  
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Atividades Departamento Relações Internacionais – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: Jordânia Laís 

 

O Departamento de Relações Internacionais da Associação de Estudantes de 

Direito da Universidade do Minho (AEDUM), percebendo a importância de conhecer a 

realidade jurídica num âmbito internacional e no sentido de dar apoio aos alunos, tem 

em vista desenvolver o contacto com Universidades Ibéricas e promover uma maior 

proximidade quer com os alunos de ERASMUS quer com os alunos internacionais. 

Numa altura em que a globalização assume, cada vez mais, um papel 

influenciador na sociedade atual e tendo em conta os objetivos definidos peal UMinho 

para a internacionalização, pretendemos providenciar aos nossos estudantes meios que 

possibilitem conhecer de que forma evolui a área jurídica numa perspetiva internacional. 

Para tal, entendemos que os estudantes de ERASMUS e os alunos internacionais 

assumem-se como um ponto fulcral na atuação deste departamento.  

Uma atuação eficaz e melhorada passa também por um contacto com os 

estudantes de outros cursos que, lidando com estudantes internacionais e de ERASMUS, 

possam igualmente lidar com os mesmos problemas. 

Para além de tudo isto, é nossa vontade dimensionar a AEDUM numa perspetiva 

internacional, estabelecendo fortes e permanentes contactos com universidades Ibéricas 

e outras. 

 

Principais propostas de atividades:  

− Promover visitas de estudo a Universidades Ibéricas: de modo a que os 

estudantes da Escola de Direito da Universidade do Minho conheçam um pouco 

melhor outros ordenamentos jurídicos, pretendemos organizar visitas a outras 

universidades onde seja possível assistir a uma aula no âmbito do Direito ou da 

Criminologia. Esta atividade decorrerá nas instalações das universidades a visitar, 

devendo a AEDUM providenciar o transporte aos participantes que prevemos 

serem cerca de 50. Antecipamos ainda a colaboração de cerca de 3 membros da 

XXIII Direção da AEDUM e a realização desta atividade no mês de Novembro de 

2019; 
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− Organizar sessões de apresentação, divulgação e esclarecimento do programa 

ERASMUS: uma vez que o programa ERASMUS abre as mais variadas portas aos 

estudantes, pretendemos promover sessões de apresentação e esclarecimento 

deste programa para que os estudantes que se querem candidatar o passam 

fazer da forma mais elucidada possível. Esta atividade destina-se a todos os 

estudantes interessados neste programa e deve-se ter lugar na Escola de Direito 

da Universidade do Minho. Contará com a presença de um docente da área das 

relações internacionais, o Serviço de Relações Internacionais (SRI), estudantes 

que tenham vivido a experiência de ERASMUS e, ainda, com a presença de cerca 

de 3 membros da XXIII Direção da AEDUM para apoio logístico e deverá ter lugar 

no mês de Outubro de 2019; 

− Atualizar os guias para os alunos internacionais (Licenciaturas e Mestrados): no 

seguimento do trabalho realizado pela XXII Direção da AEDUM, pretendemos 

atualizar e melhorar os guias de apoio existentes para os alunos internacionais 

de modo a facilitar a integração destes na Universidade do Minho. Esta atividade 

será realizada no início do próximo ano letivo;   

− Organizar uma sessão de boas-vindas aos alunos internacionais: a chegada a uma 

universidade diferente num país diferente do de origem é, com certeza, um 

grande desafio e a AEDUM pretende, com esta atividade, organizar uma sessão 

de boas-vindas aos alunos internacionais de modo a tornar esta chegada menos 

difícil e esclarecer todas as dúvidas destes estudantes relativamente a como se 

procedem certas matérias na Escola de Direito e na Universidade do Minho. Esta 

atividade será realizada em colaboração com o Departamento Recreativo e 

Cultural da AEDUM, no início do próximo ano letivo e contará com a colaboração 

de cerca de 10 membros da XXIII Direção da AEDUM;  

− Realizar eventos em parceria com outros núcleos de estudantes que pretendem 

desenvolver atividades do foro da internacionalização: o Direito e a Criminologia 

são cada vez mais matérias com grande impacto a nível internacional e, como tal, 

a AEDUM antecipa a realização de vários eventos neste âmbito acerca de 

assuntos atuais do foro da internacionalização. Pretendemos contar com a 

colaboração de outros núcleos de estudantes da Universidade do Minho, num 

espírito de cooperação, com o objetivo de apresentar outros pontos de vista 
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acerca dos assuntos em discussão. Em princípio, esta atividade terá lugar na 

Escola de Direito da Universidade do Minho, contará com a presença de diversos 

palestrantes, com a participação de cerca de 40 estudantes e ainda com a 

colaboração de perto de 6 membros da XXIII Direção da AEDUM para apoio 

logístico; 

− Promover uma estreita colaboração com os SRI: com esta colaboração 

pretendemos conseguir informar melhor os estudantes internacionais e os 

estudantes que pretendam fazer parte do programa ERASMUS; 

− Divulgar do horário do Gabinete de RI – AEDUM: com este gabinete pretendemos 

criar uma espaço onde os estudantes internacionais ou que pretendam ingressar 

em programas de mobilidade internacional se possam dirigir para esclarecer as 

suas dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 26 de 33 

 

Atividades Departamento Desportivo – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: João Lopes 

 

O Departamento Desportivo da Associação de Estudantes da Universidade do 

Minho (AEDUM) assume um papel fundamental na vida dos estudantes de Direito e 

Criminologia e Justiça Criminal. Este departamento propõe-se a trabalhar em duas 

vertentes diferentes no âmbito do desporto.  

Por um lado, pretende promover uma vida mais ativa dos estudantes através de 

uma série de atividades e torneios que possam permitir a todos os alunos conciliar a 

prática desportiva com o convívio entre todos. Por outro, o Departamento Desportivo 

tem o objetivo de oferecer aos alunos diferentes perspetivas jurídicas no desporto, ou 

seja, promover um conjunto de conferências e workshops onde estejam presentes 

profissionais da área e, assim, mostrar aos estudantes o papel do Direito no desporto. 

As medidas apresentadas têm o intuito de possibilitar os alunos de terem acesso 

a muitas e variadas atividades na área do desporto. O Departamento Desportivo irá 

facultar as melhores condições possíveis para que as medidas a que se propõe sejam um 

sucesso.  

 

Principais propostas de atividades:  

− Realizar o torneio de futsal para estudantes de Direito e Criminologia e Justiça 

Criminal: o torneio de futsal, atividade já cimentada na comunidade da Escola de 

Direito, tem como objetivos principais fomentar a atividade física e aproximar os 

alunos da Escola. A atividade física é cada vez mais importante e este 

departamento pretende dinamizar essa mesma atividade. O torneio terá lugar no 

Pavilhão de Gualtar, da Universidade do Minho, nos dias 23 e 26 de Abril de 2019. 

Esperamos atingir os 55 inscritos e contar com a colaboração de cerca de 6 

membros da XXIII Direção da AEDUM. No entanto, como tem sido vincado ao 

longo deste Plano de Atividades, este é um ano de inovação. Pretendemos 

continuar a vertente solidária do Torneio, desta vez, em parceria com o Projeto 

Sementes. Cada inscrito terá que levar material escolar que será entregue ao 

Projeto Sementes e enviado para África. Manter o que foi bem feito, mas sempre 

tentando inovar e ter mais alunos nas atividades; 
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− Dinamizar uma aula experimental de kickboxing no complexo desportivo da 

Universidade do Minho ministrada por um profissional da área: no mesmo 

sentido de inovação supramencionado, pretendemos sair dos âmbitos, já gastos, 

do Futebol/Futsal e abraçar uma vertente desportiva em crescimento. 

Acreditamos que uma atividade destas possa ser atrativa por ser a primeira vez a 

ser feita. Esperamos boa adesão, sem estimativa concreta, pois não existem dados 

de atividades semelhantes. Mais uma vez, uma atividade inovadora, para 

aumentar o número de estudantes a participar em atividades da AEDUM; 

− Organizar uma aula de defesa pessoal que será dada por um profissional na área: 

com base no mencionado no tópico anterior, a defesa pessoal poderá ser 

encaixada numa vertente não tanto desportiva, mas formativa. É cada vez mais 

uma necessidade pessoal e não tanto desportiva. Por isto, e por acreditamos que 

a autodefesa é uma soft skill de enorme relevo, pretendemos organizar esta aula 

de defesa pessoal, a primeira a ser organizada pela AEDUM. A AEDUM deve 

organizar atividades que complementem o ciclo de estudos, ou seja, atividades 

que a Licenciatura em Direito ou em Criminologia e Justiça Criminal não 

abranjam. O mesmo para segundos e terceiros ciclos. Antecipamos a realização 

desta atividade no próximo ano letivo; 

− Organizar de um workshop/conferência que aborde o tema da alimentação e da 

dieta: numa vertente quase extradesportiva, pretendemos também realizar um 

workshop sobre alimentação e dieta, vocacionada para estudantes. Ou seja, 

pretendemos saber como uma boa alimentação e dieta saudável pode contribuir 

para um maior rendimento académico ou para um bem-estar maior. Porque 

quem só de Direito sabe, nem de Direito sabe, achamos de extrema importância 

abordar esta temática e melhorar a saúde, no que nos é possível, dos alunos da 

Escola de Direito. Esta atividade seria realizada na Universidade do Minho, sem 

previsão de data. Acreditamos que, por nunca ter sido feita, pode ser uma 

atividade com grande adesão, já que é uma temática muito em voga e 

pretendemos trazer oradores reputados e mediáticos, de forma a atrair ainda 

mais alunos. 
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Atividades Departamento 2º e 3º ciclos – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: Bárbara Vasconcelos Mendes 

 

O Departamento de 2º e 3º Ciclos da Associação de Direito da Universidade do 

Minho (AEDUM) pretende representar todos os alunos de Pós-Graduação, Mestrado e 

Doutoramento da Escola de Direito da Universidade do Minho.  

Na estrutura do plano de atividades, as linhas a seguir visam a promoção do 

sucesso académico dos alunos de 2º e 3º ciclos da Escola de Direito, bem como o 

alargamento das suas competências, quer jurídicas, quer transversais. 

Neste sentido, propomo-nos à realização de conferências e seminários, bem 

como à divulgação da produção científica destes alunos, através da criação de uma 

publicação semestral que contenha artigos dos mestrandos e doutorandos, bem como 

de alunos da Licenciatura em Direito, com a revisão científica de vários professores da 

casa. É nosso objetivo que estes alunos beneficiem ainda de cursos de formação para 

eles direcionados, transversais às várias áreas do conhecimento. 

 

Principais propostas de atividades:  

− Publicar semestralmente artigos científicos no sítio da internet (a ser criado) da 

AEDUM, bem como nas suas redes sociais e em sites de escritórios de advogados 

com quem a AEDUM tenha parceria: esta atividade terá como principal objetivo 

dar a possibilidade de os alunos ganharem experiência com a publicação destes. 

Esta será uma elaboração regida por regras de formatação organizadas por uma 

docente, onde posteriormente serão publicadas as obras no sítio da internet (a 

ser criado) da AEDUM, bem como nas suas redes sociais e em sites de escritórios 

de advogados com quem a AEDUM tenha parceria. Está perspetivada a realização 

desta atividade em Junho e Dezembro de 2019 (1 por cada semestre) e serão 

abrangidos por isto 2 membros da XXIII Direção da AEDUM enquanto 

organizadores e 10/15 alunos enquanto participantes; 

− Organizar workshops e sessões de esclarecimento: de forma a conseguir que os 

alunos da ED tenham um contacto mais próximo com as opções de progressão 

académica, antes de tomar a sua decisão no final da Licenciatura. Esta atividade 
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será realizada na Escola de Direito da Universidade do Minho no mês de Maio de 

2019, envolvendo docentes da Escola e mestrandos; 

− Apoiar na organização de Seminários e Congressos Científicos: a AEDUM não 

pode ver a sua atuação como isolada de todos os outros órgãos da Escola de 

Direito da Universidade, devendo sim colaborar com os mesmos numa relação 

de reciprocidade. Assim, pretendemos apoiar, sempre que possível, os seminários 

e congressos científicos que tenham lugar na Escola de Direito da Universidade 

do Minho. 
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Atividades Departamento Comunicação e Imagem – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: Susana Chaves e Catarina Sotto Mayor 

 

O Departamento de Comunicação e Imagem da Associação de Estudantes de 

Direito da Universidade do Minho (AEDUM), tem como objetivo primordial coordenar a 

comunicação interna e externa da Associação de Estudantes de Direito da Universidade 

do Minho, contribuindo para a consolidação da sua imagem institucional e de modo a 

informar de forma mais clara não só os estudantes, mas também outras universidades e 

a respetiva comunidade civil. Pretende fazê-lo de forma clarificadora, transparente, eficaz 

e consequentemente procura transmitir uma imagem positiva e dinâmica da atuação dos 

membros da AEDUM.  

A sua área de atuação centra-se na promoção positiva da imagem institucional, 

divulgação de atividades e gerenciamento dos respetivos meios de comunicação, tais 

como Facebook, Instagram e LinkedIn.  

A comunicação criativa e visualmente agradável da atuação da AEDUM ajuda a 

transparecer a sua organização, dinamismo e cria ainda uma maior aproximação dos 

estudantes.  

 

Principais propostas de atividades:  

− Criar um site da AEDUM, onde esteja disponível o catálogo das sebentas e 

coletâneas passíveis de encomenda e com toda a informação que diz respeito às 

atividades da AEDUM, bem como um banco de testes/exames de anos anteriores 

por forma a que estes se tornem num complemento ao estudo dos estudantes: 

como descrito na atividade, o site é uma atividade urgente, que pretendemos 

concretizar antes do término do semestre. A sua criação fundamenta-se na 

necessidade de estar sempre atualizado a nível digital e de elevar a AEDUM. A 

AEDUM está atrasada, em comparação com as outras Associações de Estudantes 

de Direito do país. Neste sentido, neste mandato, pretendemos aproximar-nos 

dessas mesmas associações, numa fase inicial, e acabar mandato como uma das 

mais importantes a nível nacional. Para isto, achamos fundamental a existência 

de um site e a atualização global da estrutura da AEDUM, abandonando os 
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sistemas adotados, que não resultaram. Pretendemos dar nova vida à AEDUM e 

começa pelo site. Esta atividade irá abranger todos os nossos estudantes; 

− Criar um espaço AEDUM na Newsletter da EDUM: além de elevar a imagem 

exterior, é preciso cimentar a nossa imagem na Escola de Direito. Tornar a AEDUM 

mais relevante junto dos órgãos decisores e ter mais espaço nas atividades da 

Escola de Direito. Esta atividade serve para isso mesmo. Cooperar com a escola, 

bem como cimentar o nosso papel neste ambiente; 

− Divulgar, nas redes sociais da AEDUM, ofertas de emprego disponíveis nas áreas 

do Direito e Criminologia, possibilitando uma maior proximidade dos alunos ao 

mercado de trabalho: com a nossa política de proximidade, pretendemos fazer 

chegar aos nossos estudantes ofertas de emprego, para que possam, de forma 

mais direta, ter conhecimento de possíveis empregos. Para este efeito, foi já 

criado o LinkedIn da AEDUM, onde pretendemos começar a divulgar estas 

mesmas ofertas, bem como numa secção específica do nosso futuro site. 

Mantemos a inovação e a política de proximidade;  

− Divulgar as atividades da AEDUM junto das turmas, com maior antecedência, 

potencializando uma maior participação dos alunos nas mesmas: dito de outra 

forma, alterar a política de marketing, de forma a fazer a AEDUM chegar a todos 

os alunos da Escola;  

− Criar um LinkedIn da AEDUM: esta atividade foi já concretizada, tendo muito 

sucesso até agora. Inovamos, tornando a AEDUM mais profissional;  

− Utilizar a página da AEDUM de forma a dinamizar o processo de encomendas: 

pretendemos, até que esteja concretizado o site, utilizar a página da AEDUM para 

dinamizar o processo de encomendas, abandonando os modelos em papel e 

aceitando e adaptando-nos ao novo mundo tecnológico. 
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Atividades Departamento Gestão de Associados – XXIII Direção AEDUM 

Responsável: José Araújo 

 

O departamento de Gestão de Associados da Associação de Estudantes de 

Direito da Universidade do Minho (AEDUM) tem como função primordial fazer a gestão 

e manutenção de todos aqueles estudantes que se queiram fazer sócios da Associação.  

Este departamento pretende celebrar uma série de protocolos com as mais 

diversas entidades com o objetivo de favorecer todos aqueles que são sócios da AEDUM, 

quer seja no acesso prioritário a diferentes produtos quer seja no acesso aos mais 

variados descontos. O desenvolvimento destes protocolos possibilitará a que os sócios 

da AEDUM gozem de um maior incentivo e facilidade no acesso a estes materiais de 

estudo e serviços, como são exemplo descontos em fotocópias, serviços de restauração, 

trajes académicos ou ainda produtos de farmácia. 

Para além disso, este departamento irá implementar o cartão de associado único 

e reutilizável de ano para ano por forma a que haja uma rentabilização de recursos. Este 

sistema funcionará de forma a que, o estudante que se fizer sócio, sendo-o já no ano 

letivo anterior, terá apenas que colocar uma vinheta na parte de trás do seu cartão com 

o ano letivo correspondente. Assim sendo, prevê-se uma redução anual dos custos 

inerentes à produção dos cartões de sócio.  

 

Principais medidas: 

− Aumentar o número de protocolos celebrados com reprografias, papelarias, 

estabelecimentos comerciais e de restauração: além dos descontos que os 

associados da AEDUM têm com as sebentas e eventos realizados pela associação, 

não poderia tais vantagens ficarem por aqui. Por essa razão, este departamento 

tem como objetivo aumentar o número de protocolos existentes, bem como 

renovar aqueles que ainda se demonstrem ser do interesse dos estudantes. Os 

protocolos serão estabelecidos para se iniciarem em setembro, tendo uma 

duração de 1 ano, que caso a próxima direção tenha interesse poderá renovar os 

mesmos. Com esta ação espera-se abranger um total de 300 alunos (este trata-

se da previsão do número de associados do próximo ano letivo); 
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− Maior divulgação das parcerias da AEDUM: as vantagens que os associados da 

AEDUM dispõem devem ser mais divulgadas junto dos mesmos, pretendendo 

assim com esta atividade chegar a todos os associados. 

− Agilizar do processo do estatuto dos associados: pretendemos agilizar o processo 

de formalização do estatuto de associados, abrangendo assim todos os 

associados da AEDUM. 

 


