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AAC at Home 
 
 
 

O AAC at home nasceu da vontade de contornar um obstáculo 
à atividade diária do Pelouro das Relações Externas da Associação 
Académica de Coimbra: a pandemia de COVID-19. Com este 
projeto pretendemos colmatar a falta de interação entre os alunos 
do Ensino Secundário e a Associação Académica de Coimbra e de 
contacto com o Ensino Superior.  
 

Devido à atual conjuntura de Saúde Pública e Medidas de 
Contingência aplicadas, muitos alunos do Ensino Secundário e, por 
inerência, possíveis pré-universitários, viram-se privados das 
atividades que os poderiam ajudar a definir e a tomar decisões 
acerca do seu percurso futuro, quer a nível académico, quer 
profissional e pessoal. Alguns exemplos são a suspensão das Feiras 
de Ensino Superior e Saídas Profissionais, como a Futurália, em 
Lisboa, e a Qualifica, no Porto. Também a impossibilidade de as 
escolas/turmas ou mesmo os alunos por vontade própria visitarem a 
AAC e a Universidade de Coimbra acarretará uma menor informação 
dos alunos aquando do ingresso no Ensino Superior. Pensámos 
neste projeto como um meio de ultrapassar as dificuldades com que 
nos deparámos e possibilitar aos alunos uma escolha com o máximo 
de informação possível. 
 

Assim, o AAC at Home consiste numa panóplia se sessões 
explicativas e interativas online, onde serão abordados alguns dos 
tópicos mais importantes acerca da Associação Académica de 
Coimbra e seus constituintes, os vários Núcleos de Estudantes 
e Secções Desportivas e Culturais da Academia.  
 
 
 
Inscrições aqui: 
https://forms.gle/55t8yyG6ND6KQ7286 

(algumas palestras encontram-se sob confirmação) 
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A Universidade de 
Coimbra  

 
 

 

A Universidade de Coimbra, uma das mais antigas 
Universidades do mundo, é a mais antiga de Portugal. Fundada em 
1290, por El-Rei D. Dinis, foi saltando entre Coimbra e Lisboa até se 
fixar permanentemente em Coimbra no ano de 1597. 
Privilegiadamente situada no alto da cidade, com vista sobre o Rio 
Mondego, esta obra-prima foi declarada em 2013 parte do 
património mundial. 
 Atualmente distribui-se por três polos: O polo I, localizado em 
plana Alta Universitária, o Polo II, onde se situam os departamentos 
de engenharia e ainda o Polo III ou polo das Ciências da Saúde. 
Nestes locais distribuem-se as 8 Faculdades desta Universidade 
histórica: Medicina, Direito, Ciências e Tecnologia, Letras, 
Economia, Psicologia e Ciências da Educação, Farmácia e Desporto. 

A Universidade de Coimbra é a Casa-mãe de grande parte das 
tradições académicas. Quem passa por Coimbra não esquece: não 
esquece o sol, o som das serenatas na Sé Velha e não esquece o 
traje. Neste costume académico, camisa branca, calças/saia preta 
e capa negra são obrigatórios. Este costume inspirou J.K. Rowling a 
criar o uniforme que os alunos de Hogwarts utilizavam no mundo de 
Harry Potter. 

Tantos outras tradições existem, mas uma das primeiras a ser 
transmitida aos novos alunos trata-se das cores e hierarquia das 
Faculdades. Amarelo para Medicina, vermelho para Direito, azul 
claro para Ciências e Tecnologias, azul claro para Letras, vermelho 
e branco para Economia, laranja para Psicologia e Ciências da 
Educação, roxo para Farmácia e Castanho para Desporto. 
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A Associação 
Académica de Coimbra  

 
 
A Associação Académica de Coimbra, a mais antiga associação 

estudantil do país, representa hoje mais de 24 mil estudantes da 
Universidade de Coimbra. Esta é uma casa cheia. Uma casa cheia de 
cultura e desporto. É uma casa cheia de vida.  

Os seus alicerces viram passar grandes momentos da história 
estudantil de Coimbra e do país. Mas não foi um mero espetador. 
Foi, e ainda é, uma força de mudança. Esta Associação esteve na 
linha da frente nas demais lutas que nos precederam.  

Hoje, sediada na Rua 
Padre António Vieira, junto à 
Praça da República em 
Coimbra, representa uma casa 
de esperança, companheirismo 
e amizade. Os estudantes 
sabem que são bem vindos 
dentro das suas paredes. 
Paredes estas que têm muito 
para lhes oferecer.  

É constituída por uma diversos órgãos de gestão e fiscalização, 
por Secções Culturais e Desportivas, por Núcleos de Estudantes e, 
claro, por todos os seus estudantes, que se tornam sócios efetivos 
assim que ingressam na Universidade de Coimbra. Uma das 
particularidades únicas desta Associação é a Existência da 
Assembleia Magna, onde todos os estudantes podem participar e, 
acima de tudo, dar a sua opinião. Nestas assembleias, onde se 
discutem os assuntos correntes da Associação, todos alunos têm 
direito a um voto individual. Cada um conta. Todos contam. 
Exemplo disto foi a maior Assembleia Magna de todos os tempos, em 
1969, em plena Crise Académica, onde se decretou greve aos 
exames por cerca de 6000 estudantes. Greve essa a que ainda mais 
estudantes e alguns professores se juntaram.  

 
Esta Academia conta com 26 secções 

Desportivas, 15 secções Culturais e ainda 26 
Núcleos de Estudantes. Estes Núcleos defendem 
os interesses dos estudantes da sua área de 
atuação. 
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Programação 
Semanal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 
Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 

H
or

a 

14h00 
- 

15h00  

  DCT DCV 

15h00 
- 

16h00 
FMUC FDUC FCTUC NG/AAC NEBIOQ/AAC 

16h00 
- 

17h00 
NEM/AAC NED/AAC DARQ DMUC NEB/AAC 

17h00 
- 

18h00 
NEMD/AAC NEAPP/AAC NUDA/AAC NEMAT/AAC NEA/AAC 

18h00 
- 

19h00 
Testemunhos de 

Estudantes + 
Esclarecimento 

de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 19h00 

-
20h00 
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Segunda-Feira 
20 de Abril 

 

 
 
FMUC – 15H00 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

 
Assumindo-se como uma Escola Médica de vanguarda, a 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) tem 
privilegiado e investido não só numa oferta formativa de excelência, 
como também na investigação, inovação e empreendedorismo. A 
proximidade entre Faculdade, Centros de Investigação e Hospital 
Universitário de Coimbra, formando o Polo das Ciências da Saúde, 
oferece condições privilegiadas para o desenvolvimento de projetos 
multidisciplinares, desde o estudo dos mecanismos biológicos até à sua 
aplicação na prática clínica. 

 
NEM/AAC – 16H00 
Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 Desde 1998, o Núcleo de Estudantes da Associação Académica de 
Coimbra carrega a responsabilidade de representar os mais de 2400 
estudantes de medicina e outros mestrados/doutoramentos. Esta casa 
de sonhos, como é apelidada, só existe com e para as pessoas. 
 
NEMD/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária da Associação 
Académica de Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária da Associação 
Académica assume-se como a voz dos estudantes de Medicina Dentária 
perante outras entidades. Procura escutar os estudantes, resolver os 
seus problemas, baseando-se no diálogo e apoio a todos eles.  
  
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de Dúvidas – 18H00 

 
Não sabes se Medicina são 5, 6 ou 7 anos? Há 

quem diga que é uma vida a estudar. E Medicina 
Dentária? Sabes como está organizado o curso? Se 
pensas que a vida de um estudante da FMUC é 
apenas estar com a cabeça enfiada nos livros, 
enganas-te! Vê o que estes estudantes têm para te 
dizer!  
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Terça-Feira 
21 de Abril 

 
 
 

FDUC – 15H00 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

 
A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra conta já com 

a formação de várias gerações de estudantes. Desses, muitos estiveram 
na primeira linha dos movimentos políticos, ideológicos e culturais que 
marcaram a história do nosso País e cimentaram a nossa consciência 
coletiva nos últimos dois séculos. 

 
NED/AAC – 16H00 
Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de 
Coimbra, fundado em 2000, representa os estudantes das Licenciatura 
e Mestrado em Direito. Tem sido um motor de uma dinâmica visível na 
prestação de serviços aos estudantes nas mais diversas áreas, Este 
núcleo prepara-te para dares o salto do Ensino Secundário para o 
Ensino Superior com todo o apoio que necessites! 
 
NEAPP/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Administração Público-Privada da 
Associação Académica de Coimbra 
 
 Em representação dos alunos das Licenciatura e Mestrado em 
Administração Público-privada, temos o Núcleo de Estudantes de 
Administração Público-privada. A aproximação ao mundo laboral é uma 
das áreas em que se foca, por isso, se gostavas de saber mais sobre 
este curso e as suas saídas profissionais, estas são as pessoas a quem 
perguntar! 
   
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de Dúvidas – 18H00 

 
A Faculdade de Direito não te forma apenas 

para seres advogado. Desde uma diversidade de 
cursos e mestrados a várias saídas profissionais, 
tem muito para te oferecer! 

 
Se queres saber qual a diferença entre 

Direito e Administração Público-privada, estas 
sessões são para ti! Contamos contigo! 
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Quarta-Feira 
22 de Abril 

 

 
 
 

FCTUC – 15H00 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

 
A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra é a que integra um mais vasto número de cursos, contando 
com cerca de 50 licenciaturas e mestrados. Está dividida em 11 
departamentos e distribuída por vários pontos da Cidade de Coimbra. 
Pronto para descobrir mais sobre ela? 

 
DARQ– 16H00 
Departamento de Arquitetura 
 
 O Departamento de Arquitetura, hoje com cerca de 3 décadas 
de existência, não é apenas um local para formação de arquitetura,  
mas sim uma escola em permanente e inquieta atividade. Além do 
Mestrado Integrado em Arquitetura e ouros mestrados na mesma área, 
aliou-se ao Departamento de Engenharia Informática, desenvolvendo 
as Licenciatura e Mestrado em Design e Multimédia.  
 
NUDA/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Arquitetura da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Arquitetura apoia os estudantes de 
Arquitetura, dinamizando diversas atividades e iniciativas em que 
estes podem participar como complemento à sua formação académica, 
interligando-se com outros contextos e realidades.  
 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de Dúvidas – 18H00 

 
Nesta sessão poderás ouvir os teus futuros 

colegas a falarem do seu percurso, a sua 
experiência e visão para o futuro. Vem conhecer 
estes estudantes! 

 
 
Sempre quiseste seguir Arquitetura, mas 

não sabes o que esperar do curso? Coloca as tuas 
questões no dia 23 de Abril! 
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Quinta-Feira 
23 de Abril 

 

 
 
 

DCT – 14H00 
Departamento de Ciências da Terra 
 

O Departamento de Ciências da Terra, criado em 1991, é o 
herdeiro do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico. Este 
departamento, além de ser a casa da Licenciatura em Geologia, foca-
se na investigação nas diversas áreas das Ciências da Terra. 
 
NG/AAC – 15H00 
Núcleo de Estudantes de Geociências da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Geociências da Associação Académica 
de Coimbra, que representa cerca de 170 estudantes, estabelece a 
ligação entre esses estudantes e o Departamento de Ciências da Terra, 
promovendo eventos de cariz pedagógico, culturais e lúdicos. 
 
DMUC – 16H00 
Departamento de Matemática 
 
 No emblemático edifício do Departamento de Matemática, 
situado em frente à famosa estátua de D. Dinis na Alta Universitária, 
a Academia Coimbrã testemunhou um dos seus momentos mais 
revolucionários: o pedido da palavra na crise académica de 1969. É 
neste Departamento que reside a licenciatura em Matemática, bem 
como como a quase totalidade das disciplinas matemáticas dos outros 
cursos da Universidade de Coimbra.  
 
NEMAT/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Matemática da Associação Académica de 
Coimbra 
  
 O Núcleo de Estudantes de Matemática da 
Associação Académica de Coimbra, com mais de 
duas décadas de existência, assume como um dos 
seus principais objetivos a integração dos seus 
novos estudantes.  
 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de 
Dúvidas – 18H00 
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Sexta-Feira 
24 de Abril 

 

 
 
 
DCV – 14H00 
Departamento de Ciências da Vida 
 
 O Departamento de Ciências da Vida, situado em vários dos 
edifícios históricos da Alta Universitária de Coimbra, acolhe hoje três 
Licenciaturas: Bioquímica, Biologia e Antropologia, acrescendo mais 
de uma dezena de mestrados e 3 doutoramentos.  
 
NEBIOQ/AAC – 15H00 
Núcleo de Estudantes de Bioquímica da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Bioquímica surgiu para dar resposta 
ao grande aumento no número de estudantes após o 25 de Abril de 
1974. Hoje procura defender os interesses do seus estudantes de 
Licenciatura e Mestrado em Bioquímica. 
 
NEB/AAC – 16H00 
Núcleo de Estudantes de Biologia da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Biologia da Associação Académica de 
Coimbra defende o progresso nas saídas profissionais e pedagogia, a 
integração dos estudantes nas atividades promovidas pela Faculdade 
e Associação Académica e fomenta a inter-relação e convívio entre 
alunos-professores-Universidade. 
 
NAE/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Antropologia da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 Ao longo do ano, o Núcleo de Estudantes de 
Antropologia da Associação Académica de Coimbra 
promove um conjunto de atividades desportivas, 
culturais e formativas procurando desta forma 
oferecer a todos os estudantes oportunidades de 
confraternização e de enriquecimento pessoal. 
 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de 
Dúvidas – 18H00 
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Programação 
Semanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 
Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

27/04 28/04 29/04 30/04 01/05 

H
or

a 

14h00 
- 

15h00 
DEM DEI DEQ   

15h00 
- 

16h00 
NEEMAAC NEI/AAC NEDEQ/AAC DEC  

16h00 
- 

17h00 DEEC +  
NEEEC/AAC 

DF DQ NEEC/AAC FLUC 

17h00 
- 

18h00 
NEDF/AAC NEQ/AAC NEEA/AAC NEFLUC/AAC 

18h00 
- 

19h00 
Testemunhos de 

Estudantes + 
Esclarecimento 

de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

19h00 
- 

20h00 
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Segunda-Feira 
27 de Abril 

 

 
 
 
DEM – 14H00 
Departamento de Engenharia Mecânica 

 
 O Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de 
Coimbra, localizado no polo II desta faculdade desde 1995, ministra o  
Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, bem como a Licenciatura 
em Engenharia e Gestão Industrial. Este departamento destaca-se por 
um elevado número de publicações científicas, o que demonstra a sua 
atividade nos ramos da investigação. 
 
NEEMAAC – 15H00 
Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica da Associação 
Académica de Coimbra 
 

O Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica da Associação 
Académica de Coimbra fará tudo para que te integres facilmente e 
venhas a gostar deste departamento. Está empenhado em 
proporcionar-te todo o acompanhamento necessário para tornar a tua 
experiência em Coimbra inesquecível! 
 
DEEC + NEEEC/AAC - 16H00 
 
Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores 
 
 O Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores 
passou por muitas mudanças ao longo da sua história. Passando por 
diversos locais da Cidade de Coimbra, atualmente reside no Polo II da 
Universidade de Coimbra e é a Casa do Mestrado Integrado em 
Engenharia Eletrotécnica. 
 
Núcleo de Estudantes de Engenharia Eletrotécnica e Computadores 
da Associação Académica de Coimbra 

 
O Núcleo de Estudantes de Engenharia 

Eletrotécnica e Computadores da Associação 
Académica de Coimbra é faz a ligação de estudantes 
e organizações externas, do Departamento, 
Faculdade e Associação Académica de Coimbra. 

 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de 
Dúvidas – 18H00 
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Terça-Feira 
28 de Abril 

 
 

 
 
DEI – 14H00 
Departamento de Engenharia Informática 

 
O Departamento de Engenharia Informática apresenta as 

Licenciaturas em Engenharia Informática e Engenharia e Gestão de 
Dados. Fruto de uma parceria com o Departamento de Arquitetura 
nasceram a Licenciatura e o Mestrado em Design e Multimédia.  
 
NEI/AAC – 15H00 
Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática da Associação 
Académica de Coimbra 
 

O Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática da Associação 
Académica de Coimbra, sediado no edifício do Departamento de 
Engenharia Informática, mantém proximidade às situações 
emergentes, procurando apoiar todos os estudantes. Para tal, mantém 
uma forte ligação com alunos e os órgãos do Departamento. 
 
DF – 16H00 
Departamento de Física 
 

O Departamento de Física da Universidade de Coimbra foi criado 
em 1772 com o nome de Gabinete de Fysica Experimental, parte da 
Faculdade de Filosofia. Nas suas salas originais funciona hoje o Museu 
de Física, casa de instrumentos que outrora fizeram parte do ensino e 
da investigação e que são hoje um importante património, um dos 
mais importantes do mundo. 
 
NEDF/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes do Departamento de Física da 
Associação Académica de Coimbra 
 

Em 1997, foi criado o Núcleo de Estudantes 
de Física e Engenharia Física. Com o aparecimento 
do curso de Engenharia Biomédica, tornou-se o 
Núcleo de Estudantes do Departamento de Física da 
Associação Académica de Coimbra, juntando os 
três cursos do Departamento num só núcleo. 

 
Testemunhos de Estudantes e 

Esclarecimento de Dúvidas – 18H00 
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Quarta-Feira 
29 de Abril 

 
 
 
 
DEQ – 14H00 
Departamento de Engenharia Química  

 
 O Departamento de Engenharia Química passou por várias 
instalações, incluindo o emblemático Laboratório Chimico, atual 
Museu da Ciência, até chegar às suas instalações no Polo II da 
Universidade de Coimbra. 
 
NEDEQ/AAC – 15H00 
Núcleo de Estudantes do Departamento Engenharia Química da 
Associação Académica de Coimbra 
 

O Núcleo de Estudantes do Departamento Engenharia Química da 
Associação Académica de Coimbra apresenta-se como o órgão 
representativo dos Estudantes de Engenharia Química da FCTUC, no 
seio da Associação Académica de Coimbra. 

O NEDEQ/AAC tem como fim a cooperação na resolução de 
questões pedagógicas promovendo um melhor ensino, a aquisição de 
competências extracurriculares que potenciam melhores profissionais 
e a dinamização de catividades culturais, lúdicas e desportivas. 
 
DQ – 16H00 
Departamento de Química 
 
 Em 1776 terminou-se a construção do edifício destinado ao 
ensino da Química teórica e prática, sendo este o primeiro lar do 
Departamento de Química. Atualmente as Licenciaturas em Química e 
Química Medicinal residem num edifício próprio do Departamento de 
Química. 
 
NEQ/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Química da Associação Académica de 
Coimbra 
 

O Núcleo de Estudantes de Química da 
Associação Académica de Coimbra mantém um 
papel ativo na vida académica coimbrã e na luta 
por um Ensino Superior melhor e generalizado. 

 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de 
Dúvidas – 18H00 
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Quinta-Feira 
30 de Abril 

 
 
 
 
DEC – 15H00 
Departamento de Engenharia Civil 

 
 No ano de 1974 saíam da Universidade de Coimbra os primeiros 
licenciados em  Engenharia Civil. Hoje, o Departamento de Engenharia 
Civil acolhe, além do Mestrado Integrado de mesmo nome, o Mestrado 
Integrado em Engenharia Ambiental. 
 
NEEC/AAC – 16H00 
Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil da Associação Académica 
de Coimbra 
 

O Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil da Associação 
Académica de Coimbra tem por seu principal objetivo ajudar os 
colegas de curso nos demais problemas e organizar atividades e 
eventos que tornem o curso mais interessante e fomentem o 
desenvolvimento pessoal e curricular dos estudantes de Engenharia 
Civil. 
 
NEEA/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Engenharia Ambiental da Associação 
Académica de Coimbra 
 

O Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente da AAC surge 
pela necessidade de dar aos estudantes uma resposta mais ativa, 
eficaz e completa sobre os seus problemas. E é deste modo que se 
caracteriza por uma grande proximidade aos estudantes que 
representa, proporcionando inúmeras atividades culturais, lúdicas e 
desportivas para potencializar relações entre os seus estudantes e 
também a restante comunidade estudantil.  
 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de Dúvidas – 
18H00 
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Sexta-Feira 
1 de Maio 

 
 
 
 
FLUC – 16H00 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 

Todos olham para a Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra  e surpreendem-se com as quatro estátuas. Estas representam 
a Eloquência, a Filosofia, a História e a Poesia. Sinais do passado, mas 
também da sua história. Esta faculdade com cerca de um século de 
existência, tem mais de uma dezena de licenciaturas. 
 
NEFLUC/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes da Faculdade de Letras da Associação 
Académica de Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes da Faculdade de Letras da Associação 
Académica de Coimbra é o maior Núcleo desta Academia, 
representando 13 licenciaturas e mais de 30 cursos de diferentes ciclos 
de estudos. Sempre teve como objetivo responder às problemáticas 
dos estudantes, das questões mais mundanas às mais fulcrais. 
Nenhuma pode passar despercebida, o problema de um só estudante, 
é um problema de todos. 
 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de Dúvidas – 18H00 
 
 Se tens uma paixão por Letras e Humanidades, mas não tens 
a certeza por que caminho enveredar, este é o momento certo para 
colocares as tuas dúvidas e questões. São muitos cursos por onde 
escolher e a indecisão não pode levar a melhor! Junta-te a nós no 
dia 1 de Maio para  ficares a conhecer a Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e os seus estudantes! 
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Programação 
Semanal  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 
Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 

H
or

a 

14h00 
- 

15h00 
     

15h00 
- 

16h00 
FEUC     

16h00 
- 

17h00 
NEE/AAC NERIFE/AAC FPCEUC FFUC FCDEF 

17h00 
- 

18h00 
NEG/AAC NES/AAC NEPCESS/AAC NEF/AAC NECDEF/AAC 

18h00 
- 

19h00 
Testemunhos de 

Estudantes + 
Esclarecimento 

de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

Testemunhos de 
Estudantes + 

Esclarecimento 
de Dúvidas 

19h00 
- 

20h00 
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Segunda-Feira 
4 de Maio 

 

 
 
 
FEUC – 15H00 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

 
 A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, cujo lema 
é: uma Faculdade jovem numa Universidade com História, foi fundada 
em 1972, tendo como primeira licenciatura Economia. Atualmente 
apresenta mais três licenciaturas, sendo elas Sociologia, Gestão e 
Relações Internacionais, e uma enorme diversidade de formações pós-
graduadas. 
 
NEE/AAC – 16H00 
Núcleo de Estudantes de Economia da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Economia da Associação Académica 
de Coimbra, fundado em 1997 e inicialmente o representante dos 
estudantes de Economia e Gestão, representa agora cerca de mil 
alunos do três ciclos de estudo: licenciatura, mestrados e 
doutoramentos na área da Economia.  
 
NEG/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Gestão da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Gestão da Associação Académica de 
Coimbra, criado em 2005, foca-se na formação e auxílio dos estudantes 
de Gestão. Aposta também na receção aos novos alunos, ajudando-os 
na difícil fase de transição entre o ensino secundário e o superior, na 
promoção de atividades de integração e de conhecimento, assim como 
atividades desportivas, académicas e lúdicas, que promovam o bem-
estar e sentido de pertença. 
 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de 
Dúvidas – 18H00 
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Terça-Feira 
5 de Maio 

 

 
 
 
NERIFE/AAC– 16H00 
Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais da Associação 
Académica de Coimbra 
 

O Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais da Associação 
Académica de Coimbra pretende transformar o período de passagem 
dos estudantes pela Academia num momento de aprendizagem 
dinâmica, coletiva e duradoura que lhes permita enriquecer e 
diversificar as suas experiências, assim como entrar em contacto com 
a Academia e todas as suas dinâmicas. O NERIFE é, portanto, uma 
plataforma de trabalho, de aquisição e desenvolvimento de 
competências necessárias ao ingresso no mercado de trabalho e na 
investigação científica. 
 
NES/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Sociologia da Associação Académica de 
Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Sociologia da Associação Académica 
de Coimbra tem como objetivo integrar os novos estudantes, organizar 
eventos de natureza cultural, recreativa e desportiva, assim como 
atividades de cariz político e pedagógico, a fim de facilitar a 
preparação dos estudantes para o período pós-licenciatura. Defenderá 
sempre aqueles que representa, os estudantes de Sociologia! 
  
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de Dúvidas – 18H00 
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Quarta-Feira 
6 de Maio 

 
 
 
 
FPCEUC– 16H00 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 
Coimbra 
 
 A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, incluída numa 
Academia com mais de 700 anos de História, não permaneceu estática 
ao longo do tempo. Fundada para o ensino da Pedagogia, progrediu 
para o ensino da Psicologia em 1976. Durante os anos que se 
sucederam, esta Faculdade tornou-se casa de mais dois cursos 
superiores: Ciências da Educação e Serviço Social. 
 
NEPCESS/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço 
Social da Associação Académica de Coimbra 
 
 Tal como a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação não 
foi imutável, também o Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências 
da Educação e Serviço Social não começou tal como está. Fundado por 
estudantes de Psicologia, foi aglomerando ao longo da sua existência, 
estudantes dos cursos que foram criados na sua Faculdade. Hoje, este 
Núcleo representa, além de estudantes de cursos citados no seu 
próprio nome, os recém-formados desta Faculdade.  
 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de Dúvidas – 18H00 
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Quinta-Feira 
7 de Maio 

 
 
 
 
FFUC– 16H00 
Faculdade de Farmácia 
 

A Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra prima por 
viver no seu tempo e antecipar o futuro, mantendo-se sempre 
atualizada no que respeita à evolução do meio em que se insere. 
Localizada no Polo das Ciências da Saúde, acolhe o Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas e as Licenciaturas em Ciências 
Bioanalíticas e Farmácia Biomédica. 
 
NEF/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Farmácia da Associação Académica de 
Coimbra 
 
  O primeiro Núcleo a ser fundado, o Núcleo de Estudantes de 
Farmácia da Associação Académica, representa hoje os 1500 
estudantes desta faculdade. De olhos postos no futuro e atentos ao 
passado, o NEF/AAC aposta na irreverência e inovação crescentes, ano 
após ano, garantindo o rigor e profissionalismo característicos. 
 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de Dúvidas – 18H00 

 
Queres seguir Farmácia, mas não sabes bem por onde ir? Queres 

saber quais as perspetivas de futuro dos vários cursos da Faculdade de 
Farmácia? Estes estudantes da Faculdade de Farmácia irão dar-te a 
conhecer um pouco daquilo que é a sua vida académica!  
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Sexta-Feira 
8 de Maio 

 
 
 
 
FCDEF – 16H00 
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física 
 
 A Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física é a mais 
nova da mais antiga Universidade do país. Tem a licenciatura em 
Ciências do Desporto e outros mestrados e doutoramentos. A sua 
localização privilegiada permite a existência de um ensino prático de 
qualidade associado a atividades nos exterior, como no Rio Mondego. 
 
NECEDF/AAC – 17H00 
Núcleo de Estudantes de Ciências do Desporto e Educação Física da 
Associação Académica de Coimbra 
 
 O Núcleo de Estudantes de Ciências do Desporto e Educação 
Física da Associação Académica de Coimbra está sediado no Estádio 
Universitário, local de concentração de muita da atividade desportiva 
de Coimbra. Este Núcleo defende os interesses dos estudantes dos 1.º, 
2.º e 3.º ciclos da FCDEF, preparando-o, entre outras coisas, para o 
mercado de trabalho. 
 
Testemunhos de Estudantes e Esclarecimento de Dúvidas – 18H00 

 
Não sabes se consegues gerir o tempo para praticares desporto e 

mesmo assim frequentares as aulas, estudares e obteres bons 
resultados? Nada é impossível! Vê o que estes estudantes têm para te 
dizer! 

 


