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DEPARTAMENTO DE
APOIO AO ESTUDANTE
TRADUÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DA NOVA LAW SU PARA INGLÊS 
Num ambiente académico cada vez mais multicultural e sendo o inglês uma língua
franca por excelência, é imperativo traduzir todas as publicações da Nova Law SU
ou qualquer mensagem relevante para inglês, numa parceria com o Departamento
de Comunicação. Com isto, pretende-se que todos os alunos, sem exceção, se
sintam incluídos e ouvidos por quem os representa.

Data prevista: 1 de janeiro. 

REDE PICK UP (parceria)
A rede Pick-Up é um projeto que permite aos alunos adquirir as suas fotocópias no
campus, sem necessidade de se deslocarem a outras faculdades ou papelarias. A
Nova Law SU pretende dar continuidade e aumentar a visibilidade deste recurso
até aqui pouco promovido, através da sua divulgação nas redes sociais e na receção
aos novos alunos (a título de exemplo, na sessão I’m a student at NOVA).

Data prevista: 16 de fevereiro.

PROGRAMA DE MENTORIAS
O Programa de Mentorias é um projeto que visa promover o sucesso académico e a
integração dos estudantes na faculdade, disponível para qualquer aluno, mediante
inscrição prévia.
A inscrição (para mentores e mentorandos) é feita através de um formulário que
deverá ser disponibilizado no instagram da Nova Law SU, assim como divulgado
nos grupos de turma pelos colaboradores do Departamento.
Após o período de inscrições, consoante a adesão dos alunos, será atribuído a cada
mentor um mentorando e, a partir daí, a relação entre eles é autónoma, embora
sempre com o apoio da Nova Law SU. Cabe ao mentor acompanhar o mentorando
ao longo do semestre em qualquer aspeto relevante do percurso académico,
nomeadamente fornecer elementos de apoio ao estudo, esclarecer dúvidas ou
aconselhar e dar dicas sobre a participação nas aulas e método de estudo.
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DEPARTAMENTO DE
APOIO AO ESTUDANTE
No 1º semestre em que é implementado, o projeto é experimental, pelo que não
tem qualquer contrapartida para os mentores a nível de creditação.
Com o programa de mentorias, a Nova Law SU espera conseguir aumentar a
proximidade entre os estudantes que necessitam de um apoio adicional e aqueles
que pautam por valores de altruísmo e amizade.

Data prevista: 19 de fevereiro e 13 de setembro (ou após a entrada de alunos de 1.º
ano).

I'M A STUDENT AT NOVA: WHAT NOW?
Este projeto é desenvolvido em parceria com o Departamento Internacional e
consiste numa sessão de esclarecimentos direcionada aos alunos Erasmus
Incoming.
Nesta sessão, serão abordadas diversas questões úteis à vida de um estudante em
mobilidade, tanto na vertente académica (como aceder ao e-mail institucional,
quais as plataformas para ter acesso aos materiais das aulas), como na adaptação à
faculdade e à cidade de Lisboa.
A sessão visa agilizar o processo de adaptação dos estudantes de Erasmus à
faculdade e garantir que estes se sentem em casa desde o primeiro dia.

Data prevista: 23 de fevereiro e 20 de setembro.

BANCO DE ELEMENTOS DE APOIO AO ESTUDO 
O banco de elementos de apoio ao estudo é uma iniciativa desenvolvida há vários
anos, através da disponibilização de enunciados de exame, sebentas e outros
apontamentos em formato digital, no site da Nova Law SU. Propomos atualizar os
materiais presentes no site e colmatar as lacunas existentes em certas Unidades
Curriculares, nomeadamente as de mestrado, de modo a promover o sucesso
académico do maior número de estudantes. 

 Data prevista: 7 de março, 4 de abril e 23 de maio.
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DEPARTAMENTO DE
APOIO AO ESTUDANTE
ACABEI A LICENCIATURA - WHAT'S NEXT? 
  Através da disponibilização de um e-guide nas redes sociais da Nova Law SU, esta
iniciativa visa esclarecer os alunos finalistas em relação ao processo de candidatura
para o mestrado na NOVA School of Law, como também no que diz respeito ao
leque de carreiras que podem seguir após o término da licenciatura (informações
sobre o ingresso na carreira diplomática e algumas notas importantes sobre
sociedades de advogados). 

Data prevista: 14 de março.

SIMULADOR DE LICENCIATURA 
Este projeto inovador visa a criação de um simulador online para auxílio no cálculo
da média e escolha de disciplinas opcionais restritas. Após a sua divulgação numa
das plataformas digitais da Nova Law SU, os alunos poderão inserir as suas
notas/UC's que já concluíram no programa e explorar as possibilidades de
conjugação de unidades curriculares até à conclusão da licenciatura. 

Data prevista: 18 de abril.

GUIA DO TRABALHADOR ESTUDANTE
À semelhança do Guia do Estudante, este projeto será desenvolvido ao longo do
semestre e disponibilizado em formato digital nas plataformas digitais da Nova Law
SU. Esta iniciativa visa esclarecer as questões mais relevantes e frequentes no que
concerne ao estatuto do trabalhador-estudante, desde como adquiri-lo até aos
direitos que assistem àqueles que o detêm. 

Data prevista: 12 de setembro.

GUIA DO ESTUDANTE - FAQ’s DO ESTUDANTE DE DIREITO 
 O Guia do Estudante é um projeto a desenvolver ao longo do semestre e
idealmente distribuído no início de cada ano aos novos alunos, assim como
disponibilizado em formato digital no site da Nova Law SU. Deverá abordar
inúmeras questões relevantes, de modo a orientar os alunos na entrada para a
Faculdade e auxiliar no processo de integração. 
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DEPARTAMENTO DE
APOIO AO ESTUDANTE
Alguns tópicos a incluir: contactos relevantes, cálculo de média, bolsa de ação
social, estatuto de trabalhador-estudante, descrição do Plano Curricular, tipos de
UCs (opção restrita e opção livre), os serviços da faculdade, a Nova Desporto, os
Núcleos, o método de avaliação, melhorias, calendário letivo, códigos para cada
disciplina, bonificação e entrada no mestrado.

Data prevista: 19 de setembro.

WELCOME MASTERS AND PhD
Este é um evento a realizar no início do ano letivo e tem como objetivo receber os
alunos de mestrado e doutoramento no campus da faculdade. O programa inclui
uma sessão de boas-vindas com os coordenadores dos vários Mestrados e
Doutoramentos, seguida de uma visita guiada às instalações da faculdade, para dar
a conhecer os centros de conhecimento e projetos de investigação e ainda uma
welcome drink. 

Data prevista: 26 de setembro.

ENTREI NA  NOVA – E AGORA?
Conscientes de que a entrada na faculdade pode ser um desafio para alguns, é da
maior importância organizar uma sessão de esclarecimentos sobre as perguntas
mais frequentes dos novos alunos, que serve como complemento ao Guia do Aluno. 
Alguns tópicos a abordar serão o cálculo da média, as Unidades Curriculares
indispensáveis para concluir a licenciatura e os tipos de cadeiras (obrigatórias,
opcionais restritas e livres). Será disponibilizado um espaço para perguntas antes da
sessão a serem respondidas no decurso desta. 

Data prevista: 3 de outubro.
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DEPARTAMENTO
INTERNACIONAL
I'M A STUDENT AT NOVA - WHAT NOW?
Com uma forte aposta na internacionalização, a faculdade recebe cada vez mais
estudantes estrangeiros. Neste sentido, é da maior importância organizar uma
sessão de esclarecimentos sobre diversas questões pertinentes, mas desconhecidas
pelos estudantes que chegam de fora do país. Assim, em parceria com o
Departamento de Apoio ao Estudantes, incumbido da vertente académica,
pretende-se realizar esta sessão de modo a fornecer aos alunos que chegam à
faculdade em mobilidade informações úteis para a vida em Lisboa, bem como
garantir-lhes uma primeira oportunidade de colocarem as suas questões.

Data prevista: 23 de fevereiro e 20 de setembro. 

ORGANIZAÇÃO DE EQUIPA DA FACULDADE PARA A CONFERÊNCIAS MUN 
O Model United Nations é um formato de simulação das Nações Unidas que junta
estudantes de diferentes contextos para que possam incorporar, enquanto
delegados, a posição de um país sobre um determinado tópico, tendo que chegar a
um consenso entre eles. É uma atividade que está intimamente ligada ao Direito e
que, sem dúvida, enriquece enquanto experiência. Como tal, pretendemos
organizar uma delegação da faculdade para participar nestas conferências, com
destaque para a Conferência Nacional do LisboMUN. Aliada à seleção dos
participantes está o acompanhamento dos alunos por alguém com mais
experiência sobre MUNs, para que possam ter ajuda e atingir melhores resultados.

Data prevista: 1 de março a 1 de abril (Recolha de participantes e acompanhamento
antes da National MUN Conference’ 22); Outras datas caso surjam mais
conferências.

MOBILITY TALKS 
Consiste numa sessão de esclarecimento com o testemunho de alunos que já
participaram em programas de mobilidade e destina-se aos alunos que estão a
ponderar fazer o mesmo e pretendem ver esclarecidas as suas questões,
nomeadamente no que toca à viabilidade académica da mobilidade no nosso
curso.

Data prevista: 7 de março.
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DEPARTAMENTO
INTERNACIONAL
NOVA BUDDY
Esta iniciativa já tem sido aplicada há vários anos e com grande sucesso,
pretendendo-se a sua manutenção no plano de atividades. Mantendo-se a
estrutura habitual de atribuição de um buddy a um incoming student, urge
salientar a importância de munir os alunos que acolhem os estrangeiros de
materiais e capacidades para que possam efetivamente ajudar os seus buddies na
sua estadia por Portugal. Para tal é necessário que a atribuição dos buddies seja
feita o mais cedo possível para que possam ajudar na procura de casa, bem como
informar os alunos nacionais das formas como podem auxiliar os alunos
estrangeiros tanto a nível académico, como a nível social e de integração.

Data prevista: 10 de março (para a primeira atividade planeada).

JANTAR CULTURAL PARA INCOMING STUDENTS
Inserido no âmbito da integração dos incoming students surge a organização do
jantar cultural para incoming students. Este evento consiste num jantar festivo em
que os alunos farão jogos de teambuilding, apresentações sobre o seu país e
poderão jantar todos juntos. Desta forma, fomenta-se a interação entre os
estudantes e a criação de laços de amizade entre eles, o que é verdadeiramente
essencial quando se encontram num local onde não conhecem ninguém e muito
provavelmente não falam a língua nativa.

Data prevista: 17 de março.

NEWSLETTER SOBRE OPORTUNIDADES INTERNACIONAIS
Como não só de educação formal se faz a formação de uma pessoa, surgem as
oportunidades internacionais, cujo teor pode ser extremamente variado, passando
por intercâmbios juvenis, cursos de formação, voluntariado, concursos, entre outros.
Grande parte destas atividades são dinamizadas no âmbito do projeto Erasmus+ e
não são conhecidas pela maioria dos jovens, impedindo-os de beneficiar do
financiamento da Comissão Europeia que lhes permitiria conhecer novas pessoas,
lugares e ambientes. 
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DEPARTAMENTO
INTERNACIONAL
Para colmatar esta lacuna, surge a newsletter de oportunidades internacionais,
divulgada mensalmente para que os alunos possam estar sempre a par de
atividades internacionais prestes a acontecer.

Data prevista:  periodicidade mensal a iniciar em abril.

PALESTRA COM UMA ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA ERASMUS+ 
O programa Erasmus+, como anteriormente referido, inclui no seu âmbito
intercâmbios juvenis, cursos de formação e voluntariado de curto a longo prazo.
Estas atividades são dinamizadas por organizações não governamentais e são
acessíveis a qualquer jovem residente num estado-membro da UE, ainda que a
maioria não tenha conhecimento da sua existência, Consequentemente, a palestra
com uma destas associações pretende dar a conhecer aos alunos os diferentes
tipos de oportunidades oferecidas através do programa Erasmus+ e como as
aproveitar, o que será completado com um guia de apoio.

Data prevista:  20 de abril.

SESSÃO DO EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT PARA ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS
O European Youth Parliament é uma organização não governamental apoiada pela
Comissão Europeia que organiza sessões com estudantes que simulam o modelo
de discussão e de aprovação de resoluções europeu. Geralmente as sessões têm
como delegados alunos do ensino secundário, mas existem também Small Scale
Events para estudantes universitários. Desta forma, a organização deste evento em
parceria com o EYP Portugal permitiria aos alunos dos vários anos e ciclos participar
numa atividade enriquecedora a nível de conhecimentos e capacidades, mas que
também permite estreitar laços com os colegas através do trabalho cooperativo.
Além disso, permite também conhecer o modelo do EYP e possivelmente integrar a
associação.

Data prevista: Maio (data a definir pela direção do EYP Portugal).

Departamento Internacional 9



DEPARTAMENTO
INTERNACIONAL
GUIA E CALENDÁRIO DE MOBILIDADE 
O programa Erasmus+ é cada vez mais presente no meio académico, com milhares
de estudantes a usufruírem dos seus benefícios. Contudo, não é o único meio para
estudar durante um ou dois semestres numa outra instituição, já que existem
outros programas como o Padre António Vieira ou o Almeida Garrett, que os alunos
geralmente desconhecem. Além disso, toda a burocracia inerente à mobilidade
académica, no que diz respeito a requisitos, prazos e documentação necessária,
pode ser um obstáculo para que os alunos tenham esta experiência fora da
faculdade. Deste modo, o Guia e Calendário de Mobilidade pretende facilitar a
compreensão dos vários programas de mobilidade, tanto na licenciatura como no
mestrado, bem como clarificar os prazos de inscrição, requisitos e outras
informações determinantes não só para a escolha dos alunos, como para a sua
efetiva execução. 

Data prevista:  2 de outubro (Nota: O adiamento da elaboração e divulgação deste
documento para o próximo ano letivo deve-se ao atraso na publicação da lista de
acordos Erasmus+).

CONFERÊNCIA DAS CARREIRAS INTERNACIONAIS 
Complementando a vertente puramente académica e a vertente mais lúdica da
área internacional, surge o tema das carreiras internacionais, cada vez mais algo a
ter em conta, especialmente na área do Direito e numa faculdade que pretende
educar juristas capazes de trabalhar em todo o mundo. Deste modo, a Conferência
das Carreiras Internacionais consiste num evento em que os alunos poderão ter
contacto e questionar profissionais que trabalhem em cargos internacionais
relacionados com o Direito, nomeadamente deputados europeus, diplomatas, entre
outros. Assim, é fomentado o interesse por esta área e poderão ser respondidas
todas as questões relativas ao desempenho de um cargo de caráter internacional. 

Data prevista: 21 de outubro.
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DEPARTAMENTO DE
OFERTAS CURRICULARES
LET'S TALK - ROUND TABLE
O "Let' s Talk” terá como objetivo abordar, de uma forma interessante e
descontraída, com base na troca de ideias, diversos temas, com rubricas e
convidados igualmente variados. 

Datas previstas: dia 8 março 2022.
                               dia 26 abril 2022.
                               dia 2 novembro 2022.

FEIRA DAS CARREIRAS (JobShop)
Em colaboração com o Departamento de Saídas Profissionais e Relações
Institucionais da NOVA School of Law, iremos concretizar o projeto da Feira das
Carreiras, um evento por e para os alunos, demarcado pela promoção da
proximidade e contacto entre as entidades empregadoras e os estudantes. Acima
de tudo, terá como objetivo dar a conhecer o leque de saídas profissionais que
estão ao alcance dos alunos.

Data prevista:  dia 4 e 5 maio 2022.

CURSOS DE PUBLIC SPEAKING E LINGUAGEM GESTUAL 
De forma a complementar a formação académica dos alunos, propomo-nos a
organizar dois Cursos diferentes: Public Speaking e Língua Gestual. O Curso de
Public Speaking terá uma abordagem bastante prática, num ambiente informal e
descontraído. No Curso, destacar-se-iam quatro temas: controlo de nervosismo;
comunicação e empregabilidade; apresentações orais e delivery – voz e linguagem
não verbal. O Curso de Língua Gestual pretende estender a formação dos alunos a
esta forma de comunicação, uma vez que comunicar permite-nos atingir o nosso
máximo potencial. Acreditamos que para além de ser uma área interessante,
poderá verdadeiramente enriquecer todos os alunos que tenham a coragem de
alargar os seus horizontes. Propomo-nos, na concretização destes Cursos, a fazer
parcerias com profissionais especializados nas áreas, nomeadamente a “Speak and
Lead”. 

Data prevista:  dia 10 maio 2022 (Curso Língua Gestual).
                            dia 24 novembro 2022 (Curso Public Speaking).
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DEPARTAMENTO DE
OFERTAS CURRICULARES
VISITAS AO ESPAÇO DO MUNDO DO DIREITO 
Com o intuito de proporcionar ao estudante uma absorção da realidade do mundo
jurídico, propomo-nos a organizar visitas a vários locais, conforme disponibilidade.
Propomos-nos concretizar duas visitas, em datas diferentes. 

Datas previstas: Tribunal Constitucional (I Visita) dia 16 maio 2022.
                               Local a designar (II Visita) dia 16 novembro 2022.

CALL FOR PAPPERS
Dando continuidade ao projeto lançado no mandato 2019/2022 da NOVA Law SU,
propomo-nos a criar, novamente, o concurso de artigos científicos, desta vez em
homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, um dos ilustres
fundadores da nossa faculdade. Este concurso será aberto a licenciados e não
licenciados de todo o País. 

Data prevista: maio a novembro 2022.

“DIREITO, A QUANTO OBRIGAS"
É no começo do percurso académico que nos deparamos com um primeiro choque
face a esta nova vida de Estudante Universitário, que no princípio nos parece
sempre mais complexa do que verdadeiramente é. Assim, torna-se fundamental
simplificar aquilo que é exigido e dar ferramentas práticas aos alunos que sirvam
para os preparar para os desafios concretos que poderão encontrar, mas também
para tranquilizar as ansiedades que surgem no confronto com estes novos desafios.
Dando continuidade ao projeto “How To” do mandato passado da Associação de
Estudantes, apresentamos o projeto “Direito, a quanto obrigas”, um programa de
Workshops que se dedica a dar luzes e dicas relativamente aos desafios concretos
de cada ano de licenciatura: Casos Práticos (1º ano); Moot Court (2º ano); Tese
(alunos finalistas e de mestrado).

Data prevista: dia 10 outubro 2022 (Casos Práticos).
Data prevista: dia 12 outubro 2022 (Moot Court).
Data prevista: dia 14 outubro 2022 (Tese).
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DEPARTAMENTO DE
OFERTAS CURRICULARES
WORKSHOP DE NETWORKING
Num mundo cada vez mais digital, é essencial dispor de técnicas que nos permitam
acompanhar a evolução dos tempos. Atualmente, os profissionais usam Networking
para expandir o seu contacto com outras pessoas, descobrir oportunidades de
emprego nas suas áreas e alargar o seu conhecimento relativamente a novidades e
tendências da atualidade. Pretende-se, assim, que este workshop explique a
importância desta ferramenta nas empresas, o porquê de cada vez mais se valorizar
esta rede, mas pretende-se também que dê ferramentas práticas de Networking
aos alunos.

Data prevista: outubro 2022 (dia a definir).

WORKSHOP DE LINKEDIN
Com o intuito de formar os alunos para as questões mais práticas que surgem no
momento de procura de saídas profissionais, surge o Workshop de LinkedIn. Este
procurará, sobretudo, dar aos alunos as luzes que precisam para saber o que devem
colocar no seu perfil, o que é mais valorizado hoje em dia pelas entidades
empregadoras, entre outros. 

Data prevista: outubro 2022 (dia a definir).

HOW TO GET AWAY WITH GRADUATION
Este Projeto consiste num convívio que proporcione aos alunos da Nova School of
Law uma conversa informal, de alunos para alunos, com conselhos práticos sobre as
cadeiras e os professores de cada ano. O objetivo é criar um espaço em que os
alunos possam dar o seu testemunho relativamente ao ano que viveram, sempre
numa perspetiva de aconselhar concretamente os alunos para aquilo que irão
enfrentar. Esta atividade revelar-se-á especialmente importante para os alunos do 1º
ano, como complemento ao Bootcamp já organizado pela Faculdade.

Data prevista: dia 10 novembro 2022.
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DEPARTAMENTO DE
OFERTAS CURRICULARES
GUIA DE MESTRADOS
O Guia de Mestrados tem como intuito ajudar os alunos a aceder de forma fácil e
prática aos diversos Mestrados que existem. Neste sentido, pretende-se criar um
Guia completo com as várias opções de Mestrado, na Nova School of Law, mas
também noutras Faculdades do País e do Mundo, englobando desta forma os
mestrados internacionais muitas vezes procurados pelos alunos. Os alunos terão
acesso a este Guia através da página da Nova Law SU e o mesmo será desenvolvido
em conjunto com os Departamentos Pedagógico e Internacional. 

Data prevista: 5 a 8 dezembro 2022
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DEPARTAMENTO
PEDAGÓGICO
WEBINAR "GESTÃO PARA JURISTAS": 
No mercado de trabalho global o advogado tradicional já não é suficiente. Neste
sentido, tencionamos formar os alunos da NOVA School of Law com todos os
mecanismos de Soft e Hard Skills. Este curso pretende estabelecer uma ligação
entre o Direito e as necessidades empresariais e o contacto direto com a área da
Gestão.
Este curso terá como objetivo desenvolver uma visão estratégica e integrada na
preparação e resolução de diversas situações relacionadas com a área da
negociação. Não só servirá para compreender e desenvolver um pensamento
analítico, tendo por base situações negociais, como também definir modos de
atuação que melhor se adequam às diferentes ocorrências. 
Para além de munir os estudantes de ferramentas essenciais para que seja possível
obter um bom acordo com valor acrescentado bilateral, oferece um conjunto de
soluções que servirão de mecanismos de reação perante determinadas propostas
iniciais. 
Desta forma, pretendemos capacitar os estudantes para a importância da
multidisciplinaridade que, não raras vezes, é uma mais valia em todas as áreas
profissionais. 

Data prevista: 15, 16 e 17 de fevereiro.

CURSO DE DIREITO DOS REFUGIADOS 
No âmbito do tema dos “Direitos dos Refugiados”, propomos enfatizar os novos
desafios que trará a criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo
(AMPA) e, ainda, analisar, numa perspetiva internacional, o peso dos conflitos
armados e a questão de género e de sexualidade. Este Curso versará sob uma
temática emergente no nosso contexto enquanto País e enquanto membro da UE,
numa área que é pouco abordada, seja em contexto de aulas, seja em contexto de
debate político. 

Data prevista: 11 a 15 de abril.
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DEPARTAMENTO
PEDAGÓGICO
CURSO DE DATA PROTECTION 
Considerando o processo evolutivo das tecnologias de informação e comunicação,
tal como o seu impacto no desenvolvimento económico-social, decursivo do
fenómeno de globalização, será óbvia a constatação de nos depararmos com um
mundo mais digital, munido pela produção diária, e em massa, de nova informação.
Com efeito, tal proliferação de dados digitais tem culminado no emergir do valor da
privacidade. Neste sentido, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
afigura-se um instrumento legal gerador de preocupações de inúmeras empresas,
sendo imperativa a existência de profissionais com conhecimentos na área. Desta
forma, recorrendo a oradores especializados, manifestamos a pretensão de
explicitar em que consiste o tratamento de dados e respetivas condições de
necessário cumprimento em conformidade com o âmbito de aplicação do RGPD,
percecionando o seu impacto a nível de segurança de dados, na forma como as
organizações atuam e nas próprias relações laborais. Além disso, desmistificar o
fluxo do tratamento de dados e as obrigações de cada interveniente no processo,
tal como as medidas técnicas e organizativas apropriadas para assegurar um nível
de segurança adequado ao risco do tratamento de dados, expondo as
consequências do incumprimento do regulamento.

Data prevista: 25, 26, 28 e 31 de outubro.
 
CONFERÊNCIAS, WORKSHOPS E WEBINARS
Através da parceria e assistência com diversas entidades e oradores procuraremos
criar um complemento à licenciatura e mestrados. Terão como objetivo fomentar a
discussão e enriquecer o conhecimento sobre determinadas questões
contemporâneas, relacionadas em primeira linha com o Direito. 
As conferências, workshops e webinars poderão incidir sobre variados domínios,
como Persuasão e Comunicação Persuasiva ou Conflitos Internacionais e a Postura
da União Europeia. Não sendo esta uma lista taxativa, pretendemos ouvir as
preferências e interesses dos estudantes.

Data prevista: 4 de novembro — tema a definir.
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DEPARTAMENTO
PEDAGÓGICO
JUNIOR NOVA SCHOOL OF LAW
Como forma de complementar o Open Day, proporcionado pela faculdade, decidiu-
se criar esta iniciativa para que os alunos do ensino secundário tenham um
contacto mais próximo com aquilo que é  verdadeiramente  o curso de direito e o
espírito da NOVA School of Law. Estes teriam aulas lecionadas por diversos
professores da casa, nos vários âmbitos, dando a oportunidade aos alunos de
desmistificarem algumas ideias que tinham em relação ao curso e perceber a
dinâmica das aulas e o ambiente da própria faculdade. Apresentar-se-iam também
os diversos projetos da faculdade, como por exemplo, a própria associação de
estudantes, os diversos núcleos autónomos, entre outros. 

Data prevista: maio (dia a definir).
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DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO E MARKETING

NOVA SOCIAL NETWORKING
Atualmente, é indispensável o acesso às redes sociais, nas quais cada vez mais os
estudantes universitários focam grande parte da sua atenção, de modo a
manterem-se informados e conhecedores de acontecimentos recorrentes. Neste
sentido, o Departamento acredita ser fulcral a dinamização da conta do Instagram,
na qual iremos divulgar todos os eventos e atividades considerados importantes e
do interesse dos estudantes da Comunidade da Nova Law SU. Assim,
asseguraremos a divulgação pelas respetivas redes, de todos os eventos que serão
realizados não só pela Nova Law SU, mas também pelos núcleos autónomos,
mantendo uma união entre toda a comunidade estudantil e proporcionando à
mesma a oportunidade de receber uma divulgação atempada e centralizada.

Data prevista: A decorrer desde dezembro até ao final do mandato.

UMA NOVA ABORDAGEM DIGITAL
Reestruturação e atualização frequente do Site da Nova Law SU com o propósito de
proporcionar aos estudantes uma fonte fidedigna e de acesso fácil e eficiente que
contenha não só materiais de estudo e contactos, mas também muita outra
informação e documentação de relevo, no que respeita a todos os órgãos que
compõem a Associação de Estudantes, como também aos Núcleos Autónomos.

Data prevista: A decorrer desde dezembro até ao final do mandato.

ECOLOGIC CODE
Ao invés de um clássico cartão, propomos a criação de um Qr-Code, atribuído a
todos os alunos associados, de forma digital e sustentável, por forma a que todos os
nossos associados possuam um elemento que imediatamente os identifique como
tal. Desta forma, através da apresentação do QR-Code, os alunos poderão usufruir
não só dos vários descontos que temos com entidades parceiras, mas também de
descontos em todas as atividades promovidas pela Associação, promovendo-se um
processo de associação muito mais eficiente, fidedigno e transparente.

Data prevista: 14 de fevereiro.
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DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO E MARKETING

NOVA LAW SU NEWSLETTER
Realização de um documento mensal, no qual se inserem todas as atividades
proporcionadas pela Nova Law SU. e Núcleos, a acontecer nesse respetivo mês.
Assim poderemos assegurar que toda a comunidade estudantil terá acesso às 
 nossas atividades e programas, para lá da sua publicidade nas redes sociais.

Data prevista: primeiro dia de cada mês, sendo que a atividade começará em abril.

GIVEAWAYS
Realização de Giveaways para a comunidade estudantil de atividades/artigos que
sejam do seu interesse, como por exemplo, um produto da linha da Nova Law SU,
entrada numa festa ou evento organizado pela Associação ou até a participação
num curso, estabelecendo-se, desta forma, uma relação de maior proximidade com
os estudantes.

Data prevista: dia 27 de outubro (Festa de Halloween).

PLAYLIST NOVA LAW SU
Criação de diversas playlists no Spotify direcionadas aos estudantes da Nova Law
Su., (playlist de estudo, playlists temáticas, etc.). Além do mais, este Departamento
pretende apostar na criação de uma playlist coletiva, solicitando aos próprios
estudantes através das redes socias, sugestões de músicas para a elaboração de
uma playlist especial de toda a comunidade Nova Law SU.

Data prevista: 10 de setembro.

MERCHANDISING NOVA LAW SU
Criação de uma linha de merchandising com o logo da Nova Law SU, de artigos
necessários à escolaridade universitária e/ou do interesse dos estudantes. Ex:
casacos, sweat-shirts, post-its, tote bags, etc. Pretendemos assim materializar a
imagem da NOVA Law SU., levando-a além Campus, assim como a criação de um
meio de sustentabilidade financeira para a AE.

Data prevista: meados de abril. 
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DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO E MARKETING

COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS 
Vamos eternizar as tuas memórias académicas, através de uma cobertura e
reportagem fotográfica de todos os eventos realizados pela NOVA Law SU.

Data prevista: dia 23 de fevereiro (Evento I’m a Student at NOVA - What now?), 27
deoutubro (Festa de Halloween), 11 a 13 de Novembro (Viagem da Nova Law SU).

ASSEGURAR PRESENÇAS NAS ESCOLAS
Em colaboração com o Departamento de Apoio ao Estudante, dar testemunho do
nosso percurso enquanto estudantes é também muito importante, principalmente
para os jovens que se encontram, atualmente, no Ensino Secundário. Neste sentido,
pretendemos desafiar os alunos da Nova School of Law a dar testemunho da sua
experiência enquanto alunos de Direito e da nossa Faculdade, nos conhecidos
Open-Days, que decorrem em diversas Escolas. Tal poderá também traduzir-se na
participação em Roadshows, em colaboração com a Inspiring Future ou em
participação com o Projeto Aqueduto.

Data prevista: a decorrer desde 8 de fevereiro com os Roadshows (continuará todos
os meses), maio de 2022 (Open Day – 1º ciclo).
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DEPARTAMENTO  
RECREATIVO E CULTURAL
AGENDA CULTURAL
 À semelhança dos anos anteriores, propomos a continuação da Agenda
Cultural - um documento publicado mensalmente onde constarão sugestões
dos mais diversos ramos culturais, nomeadamente, música, literatura, cinema,
audiovisuais e ainda uma categoria de variados. Gostávamos de, através deste
projeto marcar datas culturais importantes tais como o dia da mulher, black
history month, pride month. Esta agenda será disponibilizada através de um
post no Instagram da Associação de Estudantes, tal como nos anos anteriores,
contudo, sugerimos uma nova abordagem de imagem de forma a renovar
visualmente este projeto. 

Data prevista: primeiro dia de cada mês, até ao final do mandato.

TEATRO NO CAMPUS 
Foi pensado convidar uma companhia de teatro para realizar uma peça ao vivo
no campus para os alunos, docentes e funcionários da NOVA School of Law,
promovendo um momento de convívio único, assim como igualmente uma
maior valorização da cultural e do trabalho dos artistas. 

Data prevista: setembro – outubro (por definir, condicionado pela
disponibilidade da Companhia de Teatro).  

CONCERTO DE BANDAS EM CRESCIMENTO NO CAMPUS
Propomos a realização de concertos de bandas cujo alcance não seja muito
grande. Deste modo, a banda convidada beneficia da visibilidade que a
comunidade estudantil proporciona, e que vale por si só. Em contrapartida, os
alunos poderão desfrutar de concertos ao vivo, bem como descobrir novos
artistas por um preço reduzido (ou quem sabe nulo). Seria ainda possível
compilação de concertos de várias bandas em crescimento com estilos
musicais similares e de uma com mais visibilidade para tornar o de evento
mais apelativo.
 
Data prevista:  início de setembro 2022.
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DEPARTAMENTO  
RECREATIVO E CULTURAL
CELEBRAÇÕES, FESTAS TEMÁTICAS, CHURRASCOS/SUNSETS
Propomos a realização de pequenas comemorações consoante a época do ano
e respetiva festividade, como por exemplo: São Martinho, Dia de São Valentim,
Dia da Liberdade. Além disto, sugerimos também, em parceria com discotecas
e associações de outras faculdades da Universidade Nova, a organização de
Festas de Carnaval e Halloween. Visando fomentar os laços entre alunos e
faculdades diferentes, surge também a ideia de organização de Churrascos
e/ou Sunsets conjuntamente. Será o caso do Sunset realizado em colaboração
com a Comissão de Finalistas. 

Data prevista: 7 de abril.

VIAGEM CULTURAL - FALL TRIP
Uma viagem em Portugal de forma a fomentar o turismo nacional, que tanto
sofreu na pandemia. Propomos uma estadia num hostel juvenil com um preço
acessível e parcerias com bares, cafés e restaurantes da zona. O planeamento
deverá ser feito mais perto da data escolhida, no entanto sugerimos destinos
com bastante vida académica e história tais como Coimbra ou Évora. 

Data prevista: novembro (fim-de-semana a definir).

CINEMA AO AR LIVRE
Nos meses mais quentes sugerimos a realização de uma sessão de cinema ao
ar livre. Para que os alunos façam parte da escolha do filme será feito um
inquérito no instagram da Associação de Estudantes. Possível venda de
pipocas e bebidas. Terá um valor atribuído ao bilhete para colmatar o preço do
aluguer do material audiovisual. 

Data prevista:  final de setembro 2022.
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DEPARTAMENTO  
RECREATIVO E CULTURAL
GALA DE VERÃO NOVA LAW SU + GALA LEX 
Num modelo semelhante ao de anos passados, propomos a realização da Gala
mais esperada do ano. Esta destina-se a todos os alunos e pessoal docente e
não docente da NOVA School of Law (incluindo ex-alunos). À semelhança de
anos anteriores, a Gala Lex prevê uma entrega de prémios às figuras mais
emblemáticas da nossa faculdade- os prémios Lex. Por forma a encerrar o ano
letivo da melhor forma possível, propomos também a realização de uma Gala
de Verão. 

Data prevista: 19 de maio.

CINE QUID + CINE QUIZZ
À semelhança dos anos anteriores, propomos a realização de atividades ligada
a uma arte tão querida para tantos - o cinema. Assim, regressarão o Cine Quid
e os Cine Quizzes! 

Data prevista: abril 2022 (antes das férias da páscoa).

NOITE DE FADOS
O fado faz parte da identidade do nosso país e é importante passar a tradição
para as novas gerações. Deste modo, propomos que seja dinamizada uma
noite de fados, por forma a promover e a aproximar a cultura portuguesa. 

Data prevista: final de novembro 2022.

ARTIGOS INFORMATIVOS - CULTURE TO A TEA
Desenvolver artigos de recomendação em formato de review de músicas/álbuns
novos, peças de teatro, cartazes de festivais, livros, etc para usufruto dos alunos. Os
mesmos poderiam até colaborar com a Associação neste sentido e eventualmente
serem os próprios a redigir alguns dos artigos. 

Data prevista: trimestralmente.
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DEPARTAMENTO  
RECREATIVO E CULTURAL
ROTEIRO GASTRONÓMICO ALFACINHA
Numa época eminentemente antes do término de um semestre sugerimos a
elaboração de um roteiro gastronómico com restaurantes em Lisboa para que
os alunos possam experimentá-los durante as férias. Consistirá num post no
instagram da NLSU com descrições de cada restaurante, bem como preços,
“must haves” e localização. Propomos ainda um sistema de classificação com
estrelas de cada restaurante com base na relação preço, qualidade e serviço. 

Data prevista: final de maio.

PARCERIAS COM DISCOTECAS
Desejamos também articular parcerias com discotecas na zona de Lisboa para que
os alunos da NOVA School of Law tenham acesso a descontos e a guest lists. 

Data prevista: todas as quintas-feiras (INSANITY).
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DEPARTAMENTO DE 
DESPORTO, SAÚDE E BEM-ESTAR

DIA DO DESPORTO 
No contexto da celebração do dia internacional do desporto surge o dia do
desporto da NOVA. Pretendemos dinamizar momentos de atividade física com
momentos de conversa com atletas/treinadores/advogados da área, de
preferência em modalidades menos “usuais” para abrirmos os horizontes dos
alunos. Consoante o número de interessados esperado, pensamos também na
possibilidade de realizar um lanche. Palestras e conversas curtas sobre temas
atuais e importantes nos mundos desportivo e da saúde, intercaladas com
pequenas atividades de convívio e de prática desportiva, para criar laços entre
os estudantes e celebrar este dia tão importante para os desportistas a nível
global.
 
Data prevista: 6 de abril de 2022.

5 KM'S SOLIDÁRIOS
Pretendemos inscrever, junto da AEFML, uma linha de apoio com estudantes
da NOVA School of Law, na IX edição da Corrida Saúde +Solidária, a maior
corrida universitária do país. Pretendemos divulgar a atividade e entrar em
contacto com a AEFML para assegurar um número de vagas para alunos e
funcionários da nossa faculdade.

Data prevista: a IX edição encontra-se, de momento, a ser preparada, pelo que não
possuímos data definitiva. No entanto, apontamos para finais de abril/inícios de
maio.

WORKSHOP GESTÃO DE ANSIEDADE
A Nova Law SU apresenta o Workshop Gestão da Ansiedade, o qual contará com a
presença de duas psicólogas dos SASNOVA que farão uma ação de sensibilização
para o tema. 

Data prevista: abril (dia a definir). 
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DEPARTAMENTO DE 
DESPORTO, SAÚDE E BEM-ESTAR

RASTREIOS
É importante estarmos sempre atentos à nossa saúde. Nesse sentido, através
de contactos que já possuímos e de algumas parcerias com especialistas de
saúde, pretendemos realizar rastreios gratuitos de doenças e patologias, por
exemplo no que respeita a DST, nomeadamente através de colheitas e análises
sanguíneas. Apresentamos ainda, em parceria com uma clínica de medicina
dentária, uma ronda de check ups aos alunos.

Data prevista: já se contactou a rede rastreio e aguardamos uma resposta para
marcação de data, que articularemos com a clínica dentária.

WORKSHOP DE DEFESA PESSOAL
Nunca é demais garantirmos que estamos seguros, ainda para mais nas
circunstâncias atuais que, infelizmente, vemos afetar as noites de Lisboa. Este
workshop de defesa pessoal permitirá aos alunos ganhar noções sobre como
se defenderem a si e aos outros nas mais variadas situações “de aperto” a que
infelizmente todos nos podemos ver sujeitos. Para além disso, é sempre uma
porta aberta para, quem sabe, se ganhar o gosto, podendo “criar o gosto” a
alunos para a prática de modalidades desportivas ligadas à defesa pessoal e
relacionados. 

Data prevista: 17-21 de outubro de 2022.

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL
Palestra(s) com especialistas na área de nutrição. Espaço para os alunos fazerem
perguntas relacionadas com hábitos alimentares e nutrição. As mais questionadas
serão respondidas por nutricionistas. 

Data prevista: 7 de novembro de 2022.
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DEPARTAMENTO DE 
DESPORTO, SAÚDE E BEM-ESTAR

TAÇA NOVA DIREITO
Depois de uma ausência prolongada... o regresso em grande de uma das
atividades favoritas de alunos e professores! Torneios de futsal e de voleibol em  
pavilhão, acompanhados de um churrasco com muita comida e bebida à
mistura. O objetivo é trazer de volta uma tradição muito querida por todos e
proporcionar uma tarde de boa-disposição com a prática desportiva. 

Data prevista: 13 de maio de 2022 

1.º TORNEIO DE MATRAQUILHOS
Na casa mais conhecida dos estudantes da NOVA School of Law, e em
associação com a mesma surgirá uma tarde de bom ambiente e disposição,
com prémios simbólicos, bebida da casa e muita competitividade entre as
equipas participantes. Um momento lúdico para os estudantes desanuviarem
do stress inerente ao curso. 

Data prevista: 3 de dezembro.

WORKSHOP SUPORTE BÁSICO DE VIDA
Este workshop tem como objetivo ajudar a compreender os procedimentos
básicos que devemos tomar em situações-limite, em que vemos alguém a
correr risco de vida. Ligado a temas essenciais como a recuperação e
manutenção de uma vítima de paragem cardiorrespiratória (PCR), permitirá
aos alunos saber como reagir prontamente perante este tipo de situações,
podendo mesmo ajudar a salvar vidas. 

Data prevista: final de março – datas a acertar com os Bombeiros que virão ao
Campus.

JOLIMPÍADAS
Com o objetivo de unir todos à volta do espírito desportivo e académico, as
Jolimpíadas funcionam como uma série de jogos de bebida e comida por equipas,
que envolvem a aquisição de pontos por jogo e cujas equipas vencedoras serão
premiadas. Em associação com a NOVA IMS SU.

Data prevista: dependerá de muitos fatores, mas é nossa vontade fazê-lo no início
do próximo semestre, provavelmente em setembro.
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DEPARTAMENTO DE 
RESPONSABILIDADE E AÇÃO SOCIAL

Projetos contínuos ao longo de todo o ano:

BANCO DE MANUAIS 
O Banco de Manuais é um projeto que visa colmatar a necessidade dos
estudantes adquirirem certos manuais recomendados pelos professores e que
já fez parte dos projetos das anteriores AEs. No âmbito deste projeto, os
estudantes poderão requisitar os manuais por um semestre, mediante o
pagamento de uma caução. A lista dos manuais disponíveis encontra-se no
site da Associação de Estudantes de modo a que todos os alunos possam
facilmente consultar quais são os manuais disponíveis. 

BOLSA DE CÓDIGOS 
A Bolsa de Códigos, um projeto já concretizado por mandatos da AE anteriores,
consiste na atribuição semestral de um código a alunos bolseiros. Os alunos
que pretendam usufruir deste apoio devem fazer o pedido por email,
indicando o código que pretendem adquirir, junto dos SASNOVA que
confirmarão o estatuto de bolseiro do aluno. De modo a preservar o anonimato
dos alunos, os SASNOVA irão fazer a entrega após contactar a AE que irá
fornecer o código pretendido.
 
VOLUNTARIADO REGULAR
Em continuação da parceria já estabelecida pela anterior AE, os estudantes
terão a oportunidade de participar semanalmente numa ação de voluntariado
na Associação de Apoio e Serviços a Pessoas Carenciadas João 13 em São
Vicente de Fora. 

SÉRIE DE POSTS E VÍDEOS PARA CONSCIENCIALIZAÇÃO NAS REDES
SOCIAIS 
Através da partilha de uma série de conteúdos nas redes sociais pretende-se
consciencializar a comunidade estudantil para vários problemas sociais como a
crise ambiental, a igualdade de género, o assédio, a violência no namoro, etc. Nestes
posts poderão também estar incluídos temas que possam ter uma relevância atual
no contexto da faculdade ou da sociedade em geral. Estas publicações terão como
objetivo trazer estes temas para a vida dos estudantes e torná-los cidadãos
presentes. 

28Departamento de Responsabilidade e Ação Social



DEPARTAMENTO DE 
RESPONSABILIDADE E AÇÃO SOCIAL

Projetos contínuos ao longo de todo o ano:
 

PONTO DE RECOLHA DE BENS 
A AE funcionará como um ponto de recolha permanente para roupa, material
escolar e brinquedos onde os estudantes poderão deixar este tipo de bens quando
quiserem que serão periodicamente doados a uma associação. Serão também
organizadas pontualmente recolhas para bens alimentares e produtos de higiene.
Ambas estas iniciativas serão promovidas nas redes sociais e os estudantes terão
palavra a dizer nas Associações a doar.

DESENVOLVIMENTO DE UMA AGENDA PARA A SUSTENTABILIDADE
Ao longo do semestre pretendemos estabelecer e alcançar objetivos de
desenvolvimento sustentável, quer a nível ambiental, como social e económico. O
propósito é sobretudo a sensibilização e solidificação de práticas mais sustentáveis
no dia-a-dia dos estudantes, da vida na faculdade e em sociedade. 

FEIRA DE VOLUNTARIADO
A Feira de Voluntariado ou Série de Talks sobre Voluntariado será um evento onde
várias organizações onde os estudantes possam fazer voluntariado partilham a sua
missão e como funcionam. Esta iniciativa inclui também o testemunho de alunos
que tenham feito ou façam voluntariado de vários tipos (educação, ambiente,
organizacional) em Portugal e no estrangeiro. 

Data prevista: 26 de abril.

FIM DE SEMANA DO VOLUNTARIADO
Já tendo sido realizado por direções da AE anteriores, esta atividade visa promover
o voluntariado entre os membros da comunidade estudantil e ao mesmo tempo
proporcionar um momento de convívio entre os estudantes. Este evento pretende
fomentar o interesse pelo voluntariado, a consciencialização dos estudantes para
um problema e dinamizar o trabalho em equipa. 

Data prevista: 8 e 9 de outubro.
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DEPARTAMENTO DE 
RESPONSABILIDADE E AÇÃO SOCIAL

BOLSA DE FOTOCÓPIAS
Conscientes de que o Curso de Direito é um curso financeiramente elevado no que
toca à aquisição de materiais de estudo e apoio, pretendemos estabelecer uma
rede de parceiros com sociedades de advogados e instituições de solidariedade
para a criação de uma Bolsa de Fotocópias onde, dependendo dos fundos
adquiridos, apoiaremos um determinado conjunto de estudantes carenciados na
aquisição de fotocópias. Consistirá num projeto de cariz socioeconómico,
devidamente regulamentado sendo a Bolsa atribuída segundo critérios pré-
definidos e pré-ponderados. 

Data prevista: lançamento na semana de 12 a 17 de setembro.

CONCERTO SOLIDÁRIO
Através da organização de um concerto solidário, a AE pretende angariar fundos
para doação a uma instituição a designar e promover um momento de convívio e
partilha cultural entre os estudantes. Esta iniciativa poderá incluir a parceria com
outras faculdades de modo a mobilizar um público maior e, assim, conseguir
contribuir com uma maior doação à instituição escolhida. 

Data prevista: 20 de outubro.
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