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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES



BEM  VINDO  À
NOVA  DIREITO !

   Deste modo, podes sentir-te à vontade para

te dirigires a nós em qualquer momento, não

só através dos contactos indicados neste guia

ou das nossas redes sociais, mas também,

como nós preferimos, passando pelas nossas

instalações! A Associação de Estudantes tem

as portas abertas para ti. 

 

A Direção da AEFDUNL

   Começa agora uma nova fase da tua vida e

estamos cá para te fazer ver que não estás

sozinho! 

 

  Como Associação de Estudantes, é nossa

missão proporcionar-te um leque de

oportunidades e de experiências diferentes que

te vão ajudar a enriquecer o teu currículo, a ter

os teus momentos de diversão e lazer, a sentires

que tens o apoio institucional de que precisas

durante todo o curso, e muito mais. Assumimos

o compromisso de estar do teu lado durante o

próximos 4 anos e de ser um apoio constante!

 

 

presidencia@ae.fd.unl.pt



OS NOSSOS
DEPARTAMENTOS

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

TAÇA  NOVA  DIREITO

ALGUMAS ATIVIDADES 
 DO SEMESTRE PASSADO

JUNIOR  NOVA  LAW  SCHOOL

DEBATES GALA  LEX  APPEAL



Departamento  Desportivo

O teu percurso na Faculdade pode contar com a

participação em equipas desportivas ou em atividades

que valorizam a tua saúde e bem-estar. Para tal, o

Departamento Desportivo estará sempre presente!

 

dep.desportivo@ae.fd.unl.pt

Departamento  de  Estágios  e
Saídas  Profissionais

O Departamento de Estágios e Saídas Profissionais

empenha-se na construção da ponte que liga os

nossos alunos ao mercado de trabalho através da

divulgação de ofertas de estágios e emprego, da

organização de formações que os enriqueçam nesse

sentido e da realização da JOBSHOP.

 

dep.estagios@ae.fd.unl.pt



Departamento  Cultural

A atividade que tem vindo a ser desenvolvida pelo

Departamento Cultural foca-se essencialmente em

dois principais objetivos: promover um permanente

contacto com a cultura e garantir que os estudantes

também têm experiências ricas ao nível da sua

formação enquanto cidadãos. 

 

dep.cultural@ae.fd.unl.pt

Departamento  Recreativo

O Departamento Recreativo é o principal responsável

pela tua diversão na faculdade! Temos uma vasta

oferta de atividades desde churrascos a festas e

galas. Prometemos momentos inesquecíveis!

 

dep.recreativo@ae.fd.unl.pt



Departamento  de  

Apoio  ao  Estudante

O Departamento de Apoio ao Estudante é o que lida

diretamente com os alunos e com os seus problemas,

sendo a ponte entre estes e a Associação de

Estudantes. Estamos sempre à vossa disponibilidade.

Não hesitem!

 

dep.apoioestudante@ae.fd.unl.pt

Departamento  de  Comunicação

O Departamento de Comunicação está sempre

presente para garantir que estás a par de tudo o que se

passa na nossa AE, seja antes ou depois dos eventos.

Esperam-te as melhores fotografias!

 

dep.comunicacao@ae.fd.unl.pt



Departamento  Pedagógico

O Departamento Pedagógico tem como objetivo

auxiliar os alunos a alcançar as suas ambições por via 

da organização de cursos e atividades extra

curriculares, tendo em vista a formação de juristas com

um conhecimento completo do mundo  que os rodeia.

 

dep.pedagogico@ae.fd.unl.pt

Departamento  de  Ação  Social

O Departamento de Ação Social tem como propósito

ajudar a comunidade estudantil, possibilitando o

desenvolvimento da vertente de serviço dos alunos e,

consequentemente, enriquecendo-os a nível pessoal e

profissional. 

 

dep.acaosocial@ae.fd.unl.pt



PRINCIPAIS ATIVIDADES DOS 
PRÓXIMOS MESES

SETEMBRO
Debate relacionado

com as Eleições

Legislativas

Jantar do Caloiro

 

OUTUBRO
Jantar Cultural

Curso Entrepreneurship

& Law 

Fim de semana de

voluntariado AEFDUNL

Workshops de

Negociação e de CV

Jobshop

Festa de Halloween

 

NOVEMBRO
Curso Compliance

AEFDUNL Trip

Conversa com um

osteopata

Concerto 

Colóquio de humor

DEZEMBRO
Gala de Inverno



ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

O QUE PODES FAZER NO TEU TEMPO LIVRE?



   A chegada à faculdade pode ser um dos

momentos mais difíceis e imprevisíveis de

sempre. Não sabes com quem falar, o que dizer

ou como agir. No entanto, uma coisa é certa:

vais ter uma família para te acolher e para te

encaminhar nestes 4 anos. Com a Praxe vais

aprender o que é a integração, união, respeito,

responsabilidade e entreajuda. Vais conhecer

pessoas que vais levar para a vida e vais viver

momentos que te vão fazer dizer que a Praxe

tem um lugar especial no teu coração.

Comissão  de  Praxe

Núcleo  de  Estudantes
Internacionais

 

   O Núcleo de Estudantes Internacionais tem como

principal objetivo promover a interculturalidade

dos alunos da FDUNL e fomentar uma experiência

académica com menos barreiras aos estudantes

estrangeiros. O nosso foco é a integração e para

isso contamos com a tua ajuda. Aprende a nossa

cultura e partilha a tua!



 

   O Jur.nal é, há já mais de duas décadas, a

casa dos escritores que frequentam a Nova

Direito. No nosso blog, Facebook e edições

físicas marcam presença inúmeras

contribuições, desde a poesia e a escrita

criativa, à crítica, à entrevista e ao Direito. Fora

das letras, procuramos ainda desenvolver

atividades como podcasts, a fotografia e o

debate. Pretendemos ser, no fundo, um espaço

de partilha e de aproximação da nossa

Faculdade. Este núcleo dá lugar a todos, seja

enquanto colaboradores ou enquanto leitores!

Jur .nal

   A Juristuna preza por manter forte os valores

da tradição académica, da inclusão e do

espírito de grupo. Se gostas de música e

queres cantar, tocar um instrumento ou

simplesmente divertires-te e ganhar à vontade

com o público, junta-te a nós!

Juristuna



   Para apresentar o Grupo de Retórica da FDUNL

uma só palavra bastará: falar! Pois o que seria de

um jurista sem capacidade de comunicação? No

Grupo de Retórica podes vir debater e recitar

poemas ou prosa com os teus colegas. Mas se o

que gostavas mesmo é de fazer teatro, então, vem

participar connosco no célebre Martelo e noutras

atividades que temos preparadas! Mais do que

tudo, perde a vergonha! Vem falar! Vem formar

boas memórias com o teu Grupo de Retórica!

Grupo  de  Retórica

   A ELSA é   uma organização internacional,

independente, apolítica e sem fins lucrativos

dirigida por e para alunos. É membro observador

da ONU e do Conselho da Europa, sendo

considerada a maior associação independente

de estudantes do mundo. 

   Aqui, os estudantes de Direito encontram a

plataforma perfeita para adquirir e desenvolver

as suas capacidades e conhecer outros

estudantes e profissionais na área jurídica em

toda a Europa. A nossa missão é potenciar a

capacidade profissional dos futuros juristas e

fomentar a intercomplementaridade dos vários

sistemas legais, num espírito de cooperação

científica.

 

ELSA


