LISTA CANDIDATA À
COMISSÃO DE PRAXE DA
NOVA SCHOOL OF LAW

lista P
2021/2022

Tendo em vista o próximo ano letivo, candidata-se à Comissão de Praxe
da NOVA School of Law para o mandato de 2021/2022 a presente lista.

DIREÇÃO
Presidente - Quadro permanente:
- Rita Pereira Martins, aluna n.º 007218, do futuro 3º ano, trajante.
Vice-presidentes - Quadro permanente:
- Luís Afonso Salvado Cruz, aluno n.º 006442, do futuro 4º ano, trajante.
- Jorge Miguel Russo Dias Pereira Poço, aluno n.º 007250, do futuro 3º
ano, trajante.
Secretário - Quadro permanente:
- Gonçalo Rodrigues Gonçalves Rodrigues, aluno n.º 007189, do futuro 3º
ano, trajante.
Tesoureira - Quadro permanente:
- Madalena Carvalho Madeira Magalhães Duarte, aluna n.º 006619, do
futuro 4º ano, trajante.

VOGAIS
Vogais de 4.º ano - Quadro não permanente:
- Maria Leonor Malaquias Urbano Rebelo Guiomar, aluna n.º 006399, do
futuro 4º ano, trajante.
- Diogo Alexandre Neves de Oliveira, aluno n.º 007121, do futuro 4º ano,
trajante.
Vogais de 3.º ano - Quadro não permanente:
-Maria de São José da Silva Neves e Faria Marques, aluna n.º 007237, do
futuro 3º ano, trajante.
- Miguel Henrique Soares Garoupa Albergaria, aluno n.º 007259, do futuro
3º ano, trajante.
Vogais de 2.º ano - Quadro não permanente:
-Diana Pryshchepova, aluna n.º 007948, do futuro 2º ano, futura trajante.
- João Maria Pessoa Gonçalves Esteves Dias, aluno n.º 007856, do futuro
2º ano, futuro trajante.

PROGRAMA
SALVAGUARDA-SE O FACTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS ESTAREM SUJEITAS A ADIAMENTOS
E/OU ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO PANDÉMICA.

Preparação e organização da semana de receção ao caloiro, que se prevê ser na
primeira semana de outubro, adaptando as atividades de Praxe conjunta a
realizar às medidas de segurança sanitárias em vigor na altura.
Tarde de Praxe destinada à integração dos caloiros de 2.ª e 3ª fase.
Praxe solidária em dezembro, no contexto da época natalícia, mais uma vez
dependente da evolução da pandemia e do que for possível concretizar.
Manutenção dos momentos de Praxe essenciais para o percurso dos caloiros da
NOVA School of Law, assegurando que são realizados com a devida solenidade:
Batismo, Enterro do Caloiros, Tribunal de Praxe e a cerimónio do Traçar da
Capa.
Diversos momentos de Praxe no decorrer do segundo semestre, tais como as
Olimpíadas do Caloiro, num esforço conjunto da Comissão e grupos de Praxe,
de forma a proporcionar aos caloiros uma experiência bastante rica e várias
memórias inesquecíveis.
Tendo em vista a integração plena dos caloiros e a promoção de um espírito de
amizade e proximidade entre estes, doutores e veteranos, típico da nossa
faculdade, ambicionamos a realização de pelo menos dois jantares académicos
(um por semestre).
Divulgação do Código de Praxe e do Código de Traje à comunidade académica.

