
 

PROPOSTA DE LISTA AO CONSELHO DO INSTITUTO 

 

Uma comunidade vive de laços e de uniões entre os membros que a concebem. As pequenas 

partes que constituem o todo conferem-lhe identidade, escorada em significados e convicções 

coletivas, e por um projeto de futuro. Na verdade, o envolvimento dos vários membros com as 

suas estruturas é o que confere vigor e traz proximidade cívica para a construção do sonho de 

comunidade. Por conseguinte, é nosso intento dar vitalidade e força à presença dos estudantes 

nos órgãos da academia que os acolheu durante o seu percurso. Apraz-nos ajudar o corpo discente 

do Instituto de Ciências Sociais a ter uma voz em prol do benefício de todos, procurando comunicar 

aos órgãos as suas preocupações e fazer justiça à diversidade da comunidade académica, 

representando os estudantes no Conselho do Instituto através da cooperação e do respeito pelas 

particularidades dos seus membros. 

A proposta desta Lista para o Conselho do Instituto tem, portanto, como objetivo primário assumir 

um compromisso de diálogo entre as partes visadas e tentar dar respostas às preocupações, no 

presente e no futuro, de todos os alunos do Instituto de Ciências Sociais.  

Considerando as especificidades próprias de cada ciclo de estudos, a nossa proposta visa: 

▪ Representar ativamente todos os ciclos, servindo de intermediários entre os estudantes e 
os órgãos do ICS; 

▪ Salvaguardar os direitos e deveres dos alunos e em consonância com o compromisso 
assumido enquanto delegados e subdelegados de turma; 

▪ Informar a legislação adotada pelo(s) Departamento(s); 

▪ Diligenciar propostas de cursos breve/livres para dinamizar a oferta formativa no ICS e 
potenciar espaços de instigação crítica, desde logo tentar potenciar a criação de um 
Núcleo de Estudos para a Comunicação e Diversidade Cultural com estudantes dos vários 
cursos do ICS, para promover diálogo interdisciplinar e dinamismo entre os vários ciclos; 
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▪ Divulgar a realização de congressos nacionais e internacionais relacionados com os cursos 
ministrados no ICS, bem como atividades organizadas pelos estudantes; 

▪ Diligenciar a criação de uma ferramenta digital de interface no website do ICS, que permita 
recolher opiniões e sugestões de melhoria, propostas e desafios, a serem levadas 
posteriormente à discussão noutros órgãos do ICS e da Universidade do Minho.  

 

Braga, 20 de novembro de 2021 

 


