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Em
prol dos

estudantes
A Associação de Estudantes do ISEP
é, neste Instituto, a entidade por
excelência que apoia, aconselha e
recebe os estudantes na realidade do
Ensino Superior. Daniel Magalhães,
presidente da aeISEP, explicou, em
entrevista connosco, o papel que esta
desempenha.

Tendo como intuito fundamental acolher e incluir todos
os estudantes de igual forma, a Associação de Estudantes
do ISEP começa logo no primeiro dia de matrículas a fazê-lo, montando uma banca onde lhes indica algumas linhas
orientadoras para o seu percurso durante o ano, apoiada por
outros grupos académicos que os acompanham no dia-a-dia.
“Conseguimos trabalhar este assunto através da proximidade com a presidência do ISEP, grupos académicos e
nós, com a banca, conseguimos resolver algumas questões.
Estamos abertos para dar resposta a tudo aquilo que os
alunos precisem. A nossa preocupação será sempre inserir
os alunos na comunidade ISEP e tentamos abri-lo também
à sociedade envolvente”, explica Daniel Magalhães.
Sabendo que uma das metas do Portugal 2020 é diminuir em, pelo menos, 20 milhões o número de pessoas em
situação de risco de pobreza e exclusão social é importante
pensar e repensar as metodologias.
Desta forma, promovem várias atividades, destacando-se o «Open Day», que, como o nome indica, trata-se de um
dia aberto em que recebem alunos do ensino básico e idosos
que vão conhecer a realidade do ensino superior. Deslocam-se a várias escolas secundárias para dar a conhecer o ISEP,

os seus estudantes e a sua forma de trabalhar, em todas as
suas valências. Têm também o dia da criança, onde recebem
crianças de bairros sociais, em parceria com a FAP e o seu
projeto «FAP no Bairro», realizando atividades e mostrando-lhes os grupos académicos e a instituição.
Nos planos para este ano está a criação de um grupo de
voluntariado para colaborar com associações já existentes
na cidade do Porto, de forma a ajudá-las na sua atividade,
como na recolha e distribuição de alimentos e roupa.
Também o trabalhador-estudante tem vindo a merecer
a sua preocupação, com o presidente a salientar o facto de
este “ser um grupo de alunos com menos tempo para estudar”. Desta forma, mantêm a secretaria da aeISEP aberta
até mais tarde para dar resposta a todas as suas questões.
Para o futuro, o principal objetivo da AEISEP passará
sempre por proporcionar aos estudantes aquilo de que
eles necessitem. “É por aqui que nos pautamos: não só
dar a conhecer o ISEP, mas também mostrar que os seus
estudantes têm a mesma força e voz ativa. Quero chegar
ao fim do meu mandato com o dever cumprido e garantir
que os finalistas tenham uma ponte segura para o mundo
de trabalho”, conclui o presidente.

