
 

 

 

Lista C 

Manifesto Eleitoral 
 



DIA 23 DE MARÇO, VOTA LISTA C 

CONTINUAR A INOVAR, COMPROMETIDOS A NÃO FALHAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 23 DE MARÇO, VOTA LISTA C 

CONTINUAR A INOVAR, COMPROMETIDOS A NÃO FALHAR! 



DIA 23 DE MARÇO, VOTA LISTA C 

CONTINUAR A INOVAR, COMPROMETIDOS A NÃO FALHAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lista C apresenta-se a eleições no próximo dia 23 de março, com a aspiração 

de dar um novo e melhor rumo aos alunos da Licenciatura em Criminologia e Justiça 

Criminal e do Mestrado em Ciências Criminais da Universidade do Minho, no seu 

terceiro mandato. Pretendemos iniciar esta jornada, tendo consciência da necessidade 

de continuar a inovar, ao mesmo tempo que estamos comprometidos a não falhar 

neste compromisso a que nos propomos.  

Garantimos o máximo empenho e dedicação a este desafio, sempre com o 

objetivo de elevar o nosso curso a outros patamares, dando voz a todos os estudantes, 

aos seus pedidos e sugestões, guiando-os no seu percurso académico e nos seus 

projetos, sendo eles a nossa prioridade.   

Defendemos que o diálogo constante com os docentes é essencial, visto que 

estes são fundamentais e importantes figuras no percurso académico dos estudantes. 

Desta forma, comprometemo-nos a fortalecer com estes uma comunicação constante 

para um melhor desenvolvimento do curso.  
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Consideramo-nos uma equipa inovadora, esforçada, motivada e focada, 

preparada para lidar com qualquer adversidade e dificuldade que o nosso curso ou os 

nossos estudantes apresentem.  

Pretendemos manter a união, mesmo que atualmente esta seja mais 

complicada, nunca desvalorizando qualquer problema e promovendo um ambiente de 

confiança. 

Porque é a continuar a inovar e movidos pelo compromisso de não falhar, 

que poderemos atingir os nossos objetivos, a Lista C, com o apoio de todos os 

estudantes de Criminologia e Justiça Criminal, procurará desenvolver o seu trabalho 

sempre perto dos estudantes e das suas necessidades, porque só todos juntos 

poderemos, efetivamente, fazer a diferença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 23 DE MARÇO, VOTA LISTA C 

CONTINUAR A INOVAR, COMPROMETIDOS A NÃO FALHAR! 



DIA 23 DE MARÇO, VOTA LISTA C 

CONTINUAR A INOVAR, COMPROMETIDOS A NÃO FALHAR! 

 

A Lista C, candidata ao mandato de 2022/2023, tem como principal objetivo 

melhorar o percurso académico dos estudantes de Criminologia e Justiça Criminal e 

defender os seus interesses.  

Para que tal possa ser cumprido, a Lista C compromete-se a manter as reuniões 

mensais com os delegados de turma, de maneira a auscultar os principais problemas 

identificados pelos alunos do curso e agir de forma a que estes possam ser colmatados.  

Ainda nesta vertente, apostaremos na existência da plataforma da Associação, 

complementada com outras medidas que possam fomentar o seu potencial, 

nomeadamente as redes sociais e formulários distribuídos junto dos alunos.  

Ademais, a Lista C compromete-se a manter a sede na Escola de Direito, não 

obstante, procuraremos melhorar os horários de atendimento, para que todos os 
alunos possam recorrer a esta no esclarecimento de eventuais dúvidas ou questões 

relativas à Associação.  

 



Da mesma forma, temos como objetivo manter a iniciativa do banco de 
apontamentos, para que todos os estudantes se possam entreajudar através da 

partilha de conhecimento e materiais essenciais para o sucesso académico.   

A manutenção de eventos como as Jornadas de Criminologia e a Semana da 
Criminologia afiguram-se, para a Lista C, como essenciais e, por essa razão, 
trabalharemos para manter o nível de excelência de todos os oradores, promovendo 
mais palestras, Workshops e Masterclasses que permitam aos alunos enriquecer o 

seu conhecimento ao mesmo tempo que têm a possibilidade de elevar o seu currículo, 

através da certificação obtida nos eventos.  

Ademais, tencionámos realizar ações de consciencialização dos estudantes 

quanto ao associativismo e à sua importância, dado que é uma das formas mais 

diretas de fazerem ouvir a sua voz na academia.  

Para além disso, tendo consciência da importância e urgência de ter atitudes que 

promovam a preservação do ambiente, a Lista C compromete-se a elaborar e colocar 

em prática mais políticas em prol do ambiente e que visem a sustentabilidade.   

Não menos importante será sublinhar, através de ações de sensibilização, 
temas de elevado relevo e que estão na ordem do dia, como o racismo, a violência 

doméstica, o cyberbullying e a saúde mental, especialmente da população jovem.   

Por fim, porque acreditamos que a transparência e a seriedade são aspetos 
indissociáveis da gestão de uma Associação, manteremos as despesas públicas, para 

que os estudantes possam estar a par dos gastos e dos lucros resultantes da atividade 

da Associação.  
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O Departamento Pedagógico surge com o propósito de fazer um 

acompanhamento do percurso académico dos estudantes de Criminologia e Justiça 

Criminal de uma forma dinâmica e sempre com um caráter educativo. 

Por essa razão, propomos o planeamento e realização de visitas de estudo 

de elevada relevância para os estudantes, nomeadamente ao Instituto de Medicina 

Legal, a audiências de julgamento em tribunal, ao museu histórico do Holocausto e a 

estabelecimentos prisionais.  

Para além disso, propomos a elaboração de Workshops e Masterclasses 

acerca de várias temáticas que se afiguram de interesse e importância para os alunos, 

como é o exemplo de temáticas como o suporte básico de vida, a defesa pessoal, a 

simulação de cena do crime e perícia forense, assim como a preparação para uma 

entrevista de emprego e criação de um Currículo Vitae, bem como de orientação para a 

colocação profissional.  

Por colocarmos a opinião dos estudantes num patamar de extrema relevância, 

apresentamos também como proposta a realização de palestras que visem temáticas 

sugeridas pelos alunos do curso. 



Nesta senda, temos também como objetivo a promoção de estágios para 

alunos da Licenciatura/ Mestrados, assim como para alunos já formados, de forma 

a permitir o contacto destes com a vida prática profissional, aspeto essencial para uma 

formação integral de futuros profissionais.  

Partindo desta ótica, pretendemos organizar uma “semana das 

profissões/saídas profissionais”, assim como sessões de esclarecimento acerca do 

mundo profissional para que os estudantes possam ver esclarecidas quaisquer dúvidas 

que tenham acerca do assunto.  

Não obstante, temos como essencial o facto de todos os alunos se sentirem 

acolhidos e ouvidos dentro do curso, para tal pretendemos fomentar acolhimento aos 

novos alunos e o auxílio extensivo a todos os alunos do curso, com particular 

atenção aos alunos internacionais, uma vez que estes se confrontam com inúmeras 

novidades e, por essa razão, possíveis dúvidas sobre o funcionamento do curso e da 

Associação. 

Do mesmo modo, propomo-nos a elaborar palestras de esclarecimento 

relativamente ao programa de ERASMUS, de maneira a que os estudantes do curso 

tenham presente as oportunidades pelas quais podem optar na sua formação. Assim, 

procuramos esclarecer os alunos e fomentar a opção por caminhos que ainda que 

repletos de desafios, tragam consigo a possibilidade de crescimento académico, assim 

como pessoal, para os estudantes.  

Finalmente e porque consideramos fundamental a existência de uma boa 

parceria e auxílio entre Associações com sede na Escola de Direito, será essencial 

continuar a apostar na colaboração com a AEDUM, ELSA, ADAUM e a CEJUR. 
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Na Lista C consideramos que as atividades recreativas e sociais são essenciais 

não só no desenvolvimento formativo dos estudantes como na sua integração. O 

Departamento Recreativo e Social engloba ambas as vertentes, procurando associá-las 

sempre a um cariz solidário.  

Neste âmbito, a Lista C propõe vários projetos: 

- Organização de eventos de cariz social tanto para angariação de fundos , 

quanto para recolha de livros, roupas e alimentos, para instituições e associações 

ligadas, ou não, ao ramo da Criminologia, de modo a consciencializar todos os 

estudantes sobre o papel de um cidadão ativo; 

- Envolvimento em atividades de voluntariado local (em Braga e Guimarães) 

e internacional, com várias entidades, de modo a promover uma maior oferta para os 

estudantes. 

Um dos objetivos da Lista C é zelar pelo bem ambiental, deste modo 

sugerimos: 



- Criação de uma atividade de recolha de resíduos, em cooperação com 

associações que interajam com esse meio; 

- Adoção de políticas de sustentabilidade, desperdício alimentar e de 

sensibilização para os problemas ambientais associados ao gasto de energia;  

- Colocação de ecopontos em todas as salas. 

Numa vertente mais festiva, comprometemo-nos a dinamizar a Gala de 

Criminologia, um evento essencial na promoção de convívio entre todos os estudantes 

de curso e que permite que estes reforcem ou até criem novas ligações com outros 

estudantes, reservando-se, ainda, um momento dedicado aos alunos finalistas.  

Como já havemos referido, a sustentabilidade é um dos nossos pilares-base e 

por isso, trabalharemos para criar uma iniciativa do tipo “Feira do Livro” onde os 

estudantes poderão fazer troca de códigos e sebentas, assim como a venda de 

materiais que já não necessitem e se encontrem em bom estado a alunos de anos 

inferiores ou qualquer outro interessado.  
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O Departamento Administrativo pretende defender ao máximo os interesses do 

curso de Criminologia e Justiça Criminal e dos seus estudantes, procurando estabelecer 

várias parcerias que os beneficiem e lhes permitam ter um melhor aproveitamento da 

sociedade que estabelecerem com a Associação.  

Deste modo, pretendemos manter os cartões de sócio reutilizáveis, 

conservando a preocupação com o aspeto crucial da sustentabilidade. Estes cartões 

possibilitarão a aplicação de descontos e vantagens aos estudantes associados, pelo 

que são uma mais-valia.  

Ademais, propomo-nos a desenvolver e estabelecer um número superior de 

possíveis parcerias, nomeadamente entre núcleos/associações, com páginas do 

Instagram, assim como reprografias, papelarias e livrarias independentes, para que 

possamos obter descontos em materiais essenciais para os estudantes. 

Neste sentido, procuraremos criar um catálogo de parcerias onde elencaremos 

as vantagens a elas associadas, de modo a que os estudantes tenham acesso, de uma 

forma clara e objetiva, ao que podem beneficiar sendo sócios da Associação.  



Porque consideramos que cultura é um importante motor da sociedade, e assim, 

da educação, comprometemo-nos a tentar encontrar entidades que dinamizem a 

cultura e que sublinhem a sua importância, tal como a Lista C.  

Finalmente, e uma vez que a criação de material de estudo de qualidade para 

os estudantes do curso é dos principais objetivos da Lista C, procuraremos averiguar se 

algum docente pretende fazer algum tipo de sebenta/ material complementar ao estudo, 

ou até mesmo vender os já existentes na Associação.  
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Qualquer núcleo ou Associação carece de uma elevada capacidade de 

comunicação e uma boa visibilidade do seu trabalho. A AECrimUM não é exceção e, 

desta forma, conta com o Departamento de Comunicação e Imagem para estabelecer 

e manter o contacto entre todos. 

Por isso, a Lista C considera que dinamizar todas as redes sociais (Facebook, 

Instagram e LinkedIn) da Associação é algo essencial. Além disso, apostaremos na 

manutenção do website da Associação, para que este se mantenha sempre atualizado 

com as iniciativas realizadas e a realizar.  

Como temos vindo a expressar, o contacto com os alunos é um aspeto basilar 

para a Lista C, pelo que nos propomos a criar conteúdo interativo e dinâmico de 

promoção dos eventos da Associação. Assim, comprometemo-nos a manter os 

estudantes envolvidos através de publicações do tipo “Sabias que …?” com 

curiosidades e temas de relevo criminológico, nomeadamente acerca das possíveis 

saídas profissionais que o curso apresenta.  



Ademais, apostaremos na divulgação antecipada de cursos, formações, 

workshops, palestras e ofertas de emprego de modo a que os estudantes tenham 

conhecimento de todas as iniciativas da Associação e, dessa forma, possam participar 

e retirar o melhor proveito das mesmas. Do mesmo modo, comprometemo-nos a fazer 

a cobertura fotográfica das atividades presenciais, de forma a promover a 

proximidade dos estudantes do curso com as atividades desenvolvidas tendo em vista 

o seu proveito.  

Numa ótica de retribuição aos estudantes, temos como objetivo a realização de 

giveaways/sorteios para os estudantes, tendo por base os seus interesses e 

necessidades. 

Partindo desta ideia de constante atenção às necessidades dos estudantes, 

consideramos importante proporcionar aos atuais estudantes de Criminologia e Justiça 

Criminal a oportunidade de contactar com aquela que será, provavelmente, a sua 

realidade após o término do curso. Neste sentido, tencionamos criar momentos em que 

são partilhados testemunhos de ex-alunos.  

Por tudo o que apresentamos, consideramos indispensável a manutenção do 

portal de queixas da AECrimUM. Todavia, acresce a esta proposta a realização e 

divulgação, semestralmente, de um formulário de satisfação junto dos alunos, de 

modo a auscultarmos a sua perceção acerca do trabalho realizado, assim como 

possíveis preocupações.  
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https://www.instagram.com/listacaecrimum/ 
 

https://www.facebook.com/listacaecrimum/ 
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