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PLANO DE ATIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mudança apenas acontece quando pessoas comuns se envolvem, 

se comprometem e se unem para exigi-la” 

 

Barack Obama 
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PRÓLOGO 

 

A Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto (AEFCNAUP) é uma entidade representativa dos estudantes da 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP) e os 

seus princípios fundamentais são a democraticidade, independência, autonomia, 

igualdade, unidade e representatividade, nos termos dos artigos 1.º, 2.º e 3.º dos Estatutos 

da AEFCNAUP.  

Conhecedores dos seus objetivos descritos no artigo 4.º dos Estatutos - representar os 

estudantes e defender os seus interesses; participar em todas as questões de interesse 

estudantil, designadamente na definição da política educativa e na legislação sobre o 

Ensino Superior e nas suas atividades de Ação Social Escolar; colaborar com todos os 

organismos estudantis, nacionais e estrangeiros, nomeadamente ao nível da Academia do 

Porto e do Ensino Superior Universitário; contribuir para a participação dos membros da 

AEFCNAUP na discussão dos problemas da política educativa em geral, bem como em outros 

temas de interesse estudantil no âmbito das questões pedagógicas, saídas profissionais e 

apoio social, entre outras; promover a formação cívica, física, cultural e científica; 

fomentar o espírito de união, cooperação, solidariedade e convívio dos estudantes com 

organismos académicos, nacionais ou estrangeiros; defender e promover os valores 

fundamentais do ser humano; estabelecer a ligação do estabelecimento de ensino e dos 

seus estudantes à realidade socioeconómica e política do País; pugnar pelo progresso e 

desenvolvimento qualitativo, científico, pedagógico e cívico da Faculdade e da 

Universidade do Porto e promover o bom uso das instalações disponíveis, bem como 

incentivar a sua melhoria e zelar pela sua manutenção - empenhar-nos-emos no seu 

cumprimento.  

  

 

Assim, é com ambição, responsabilidade social e associativa e com a certeza da expansão 

e afirmação de uma estrutura com imenso potencial humano, que nos apresentamos a 

todos os estudantes, propondo-nos a cumprir com todos os objetivos delineados neste 

documento. 
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Política Educativa e Ação Social 

 

Relativamente à vertente de Política Educativa, a DAEFCNAUP tem consciência da 

importância que esta área assume no cumprimento da sua missão, na medida em que é 

essencialmente direcionada para a representação dos estudantes, atendendo às suas 

necessidades de cariz social, económico e pedagógico. Assim, entendemos ser da nossa  

responsabilidade auxiliar e esclarecer os estudantes, mantendo com estes uma relação de 

saudável proximidade, a partir de uma atitude atenta e pró-ativa.  

 
Como tal, é nosso objetivo contribuir para que a qualidade do ensino das Ciências da  

Nutrição na FCNAUP seja assegurada e contribuir ativamente para uma pedagogia mais 

justa e equitativa, comprometendo-nos a estar atentos às questões pedagógicas da FCNAUP 

e trabalhar para uma formação académica de qualidade, sempre em prol do interesse dos 

estudantes, assim como, a participar ativamente na reestruturação dos conteúdos e 

estrutura de todos os anos da Licenciatura em Ciências da Nutrição. Assim, consideramos 

fundamental a criação de um canal de comunicação entre o Conselho Pedagógico e a 

DAEFCNAUP, principalmente com os discentes com assento no referido órgão, permitindo 

um debate bidirecional entre os discentes do Conselho Pedagógico e a DAEFCNAUP. 

Consideramos, também, importante, participar ativamente em momentos formativos 

(congressos, reuniões, etc.) sempre com o intuito de trazer novas ideias e inovação 

pedagógica à FCNAUP.  

 
Comprometemo-nos a acompanhar todo o processo de transição para as novas instalações, 

pois entendemos tratar-se de um passo essencial para se atingir um ensino de excelência, 

mas também, para o desenvolvimento pessoal, vida académica e ambiente de 

fraternização entre os estudantes.  

Relativamente à instauração do Processo de Bolonha, a DAEFCNAUP estará alerta para 

todas as questões relativas ao seu cumprimento, contribuindo para o aperfeiçoamento do 

ensino e, consequentemente, para a formação de Nutricionistas cada vez mais capacitados.  

Consideramos importante, também, apoiar incondicionalmente todos os estudantes ao 

abrigo de programas de mobilidade, colaborando, ainda, em estreita relação com o 

Gabinete de Relações Internacionais, no que toca à organização de informação, e 

atendimento e orientação dos estudantes. Este tópico assume uma especial importância 

tendo em conta o aumento do número de estudantes a optarem por este tipo de programas.  

No que toca à Ação Social Direta, é nosso entendimento que o processo de atribuição de 

bolsas de estudo precisa de melhorar as suas regras, permitindo uma distribuição mais 
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justa e que possa ir de encontro aos propósitos da sua criação – garantir que todos os que 

precisam têm o apoio necessário para a frequência no Ensino Superior. Deste modo, 

compactuaremos com propostas que apontem nesse sentido. Relativamente à Ação Social 

Indireta, é nosso objetivo lutar pela sua melhoria, de forma a garantir a igualdade de 

oportunidades na frequência do Ensino Superior, garantindo aos nossos estudantes o acesso 

ao alojamento, alimentação, serviços de saúde e desporto.  

Uma outra temática deveras importante está relacionada com o financiamento das 

Instituições de Ensino Superior. Assim, a DAEFCNAUP compromete-se a apelar para uma 

equilibrada gestão dos fundos destinados às Instituições de Ensino Superior, assim como, a 

tomar posições conjuntas no sentido da garantir que o financiamento obtido pelas propinas 

é canalizado para se atingir uma melhoria da qualidade do ensino e das infraestruturas.  

Relativamente à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), a 

DAEFCNAUP tem como objetivo acompanhar todo o trabalho realizado, no sentido de 

promoção da qualidade e progresso contínuo das Instituições de Ensino Superior e dos ciclos 

de estudos.  

São, igualmente, objetivos da DAEFCNAUP fortalecer e alargar parcerias com instituições 

de referência (Universidade do Porto, Reitoria, SASUP, CMP, entre outras), estudando a 

possibilidade de realizar atividades da AEFCNAUP em espaços mais adequados às mesmas 

e participar ativamente em todos os Órgãos de Gestão das Instituições com as quais a 

AEFCNAUP possui vínculo (e.g. Senado da ANEN; Assembleias Gerais FAP…).  

Comprometemo-nos a marcar presença em todos os Encontros Nacionais de Direções 

Associativas (ENDAs), pautando-nos, sempre, por uma postura ativa, contribuindo, desse 

modo, para a tomada de posições que promovam a melhoria em todas as vertentes do 

ensino superior.  

Consideramos muito importante a realização de um trabalho em conjunto com as 

Comissões de Curso, no sentido de potenciar a ação destas junto dos docentes e estudantes 

e, consequentemente, proceder-se à resolução de todas as problemáticas do plano de 

estudos. 

É, similarmente, inequívoca a importância dos grupos académicos para o enaltecimento de 

um Curso, de uma Faculdade, de uma Universidade e, sobretudo, para o crescimento 

pessoal dos estudantes envolvidos nestes projetos. Assim, a DAEFCNAUP compromete-se a 

assegurar a correta colaboração com a Comissão de Praxe e a Tuna Académica Feminina 

de Nutrição da Universidade do Porto (TAFNUP).  

É ainda objetivo da DAEFCNAUP manter uma relação estreita com a Associação Nacional 

de Estudantes de Nutrição (ANEN), de maneira a estabelecer uma ligação entre todos os 
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estudantes que frequentam a Licenciatura em Ciências da Nutrição; e com a Ordem dos 

Nutricionistas, estando atenta a todas as questões relativas ao estágio e inscrição na 

Ordem, pois acreditamos na sua capacidade de promoção e elevação da profissão de 

Nutricionista. Neste sentido, a DAEFCNAUP pretende realizar sessões de esclarecimento 

sobre as temáticas acima apresentadas. 

Relativamente à vertente de Ação Social, desenvolveremos atividades ao longo do ano que 

primem pela humanização, pelo serviço e pela consciência social e ambiental. 

Procederemos à efetivação de parcerias com Associações, nomeadamente de Solidariedade 

Social, e, consoante as necessidades destas, realizaremos, por exemplo, recolhas de roupa, 

brinquedos e alimentos. Divulgaremos e sensibilizaremos os alunos para atividades 

pertinentes ao nível dos Direitos Humanos. Ao nível da Ação Social, manteremos uma 

relação institucional próxima com os SASUP e divulgaremos bolsas e apoios sociais 

concedidos por instituições diversas a estudantes do ensino superior através dos meios 

disponíveis. No âmbito da consciencialização ambiental, promoveremos o dever da 

reciclagem através da sua divulgação e participação em projetos da área. 

 

MEGA DÁDIVA DE SANGUE E DE MEDULA ÓSSEA – Outubro/Novembro 2017  

“Dar sangue é um ato voluntário e benévolo que representa a única forma de proporcionar 

aos que necessitam o conforto de saber que podem contar com a solidariedade de todos.” 

Assim, é nossa pretensão sensibilizar todos os estudantes da FCNAUP relativamente a esta 

nobre questão, incentivando-os a participar na Mega Dádiva de Sangue e Medula Óssea 

promovida pela Federação Académica do Porto e, à qual, a DAEFCNAUP se alia em prol de 

um mundo mais solidário. 

 

NATAL CHILL-OUT – Dezembro de 2017  

Esta atividade alusiva ao Natal consiste na venda de doces, contando com a participação 

dos grupos académico, como a TAFCNUP, de forma a angariar fundos para uma instituição 

carenciada.  

 

II SEMANA DA SAÚDE AEFCNAUP – Março de 2018 

Sendo cada vez mais importante alertar a população portuguesa para boas práticas  

alimentares e manutenção de um estilo saudável, pretendemos realizar uma semana 

totalmente dedicada a este tema. Com o apoio de outras Direções Associativas da UP, serão  

desenvolvidos rastreios das mais diferentes áreas, workshops, entre outros. 
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II SARAU CULTURAL SOLIDÁRIO – Abril de 2018 

Chegar a cada vez mais pessoas, ajudar de uma forma mais eficaz e mudar a vida de muitos 

são ações que apenas conseguimos graças a todos os que contribuem connosco e acreditam 

que é possível fazer cada vez melhor. Sendo o sarau uma reunião, normalmente noturna, 

com o objetivo de compartilhar experiências culturais e o convívio social, pretendemos 

aproveitar para incutir nos estudantes o espírito de solidariedade.  Este evento terá como 

objetivo o apoio a uma associação a definir e ao mesmo tempo estimular os estudantes a 

expressar os seus talentos perante os colegas, promovendo o convívio entre estes.  
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Desportivo 

 

No âmbito da promoção de uma vida ativa, a DAEFCNAUP considera fundamental criar 

parcerias com entidades que promovam a prática desportiva como, por exemplo, ginásios, 

entre outros. Por conseguinte, os estudantes da FCNAUP terão maior incentivo para o 

ingresso na adoção de um estilo de vida mais saudável, visto que teriam acesso a preços 

mais reduzidos.  

  

Pretendemos criar atividades esporádicas direcionadas para a prática de exercício físico, 

como torneios, workshops, aulas de grupo, entre outros, de forma a dinamizar e promover 

o convívio e o bem-estar dos nossos alunos.  

  

CAMPEONATOS ACADÉMICOS DO PORTO (CAP’S)  

 

A DAEFCNAUP apoiará e incentivará a participação de todos os estudantes da FCNAUP nesta 

atividade organizada pela FAP, financiando os gastos, para minimizar os obstáculos que 

possam surgir na participação dos mesmos.  

 

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS (CNU’S)  

 

No caso de alguma equipa e/ou atletas individuais conseguirem ir mais além, a DAEFCNAUP 

disponibilizará todo o auxílio necessário para que isso se concretize, comprometendo-se a 

acompanhar todo o percurso dos mesmos.  

  

DIA D – Maio de 2018  

  

Esta atividade tem como objetivo a promoção do desporto na comunidade da FCNAUP, 

através da realização de torneios em várias modalidades. Pretende-se que a atividade 

decorra num pavilhão desportivo de forma a que se proporcione um ambiente adequado 

ao espirito que se pretende promover com esta atividade. A parceria com outras 

Associações de Estudantes e/ou infraestruturas ligadas ao desporto é crucial no 

desenvolvimento da mesma.  
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Recreativo 

 

SEMANA DE RECEÇÃO AO ESTUDANTE  

 

BOAS VINDAS AOS NOVOS ESTUDANTES –Setembro de 2017  

  
A DAEFCNAUP colaborará no preenchimento de todos os documentos necessários para 

efetivação das matrículas dos novos estudantes. Estará ainda presente no espaço 

envolvente da Secretaria esclarecendo todas as dúvidas, prestando informações e 

disponibilizando um kit (kit novos estudantes) composto pela Agenda do Estudante, 

panfletos informativos sobre diversas temáticas, bem como outros materiais considerados 

pertinentes. Efetivamente, entendemos que este será um momento privilegiado para nos 

darmos a conhecer aos novos estudantes e de lhes dar a entender que têm na AEFCNAUP 

uma entidade onde podem esclarecer todas as dúvidas e partilhar os seus problemas e que, 

sobretudo, estará sempre disponível para os defender/representar.  

  

PASSEIO PELO PORTO – Setembro de 2017  

  

Entendemos o Passeio pelo Porto como uma atividade fundamental da semana de receção 

aos novos estudantes. É essencial que os novos alunos que ingressam na FCNAUP, com 

particular destaque para aqueles que agora “acolhem” a cidade do Porto, se revejam nesta 

cidade e “criem laços” de afetividade com a mesma, para que os quatro anos que se 

seguirem sejam marcados pelo sucesso, integração e união na comunidade estudantil.  

  

 CHURRASCO DE BOAS- VINDAS AEFCNAUP –Setembro de 2017 

 

Como forma de integrar os novos estudantes e promover o convívio e o estabelecimento 

de relações interpessoais a DAEFCNAUP organizará um churrasco nas instalações no 

pavilhão de alunos.  

 

CHURRASCO RAINHAS DA NOITE – Outubro de 2017  

 

Este evento consiste numa comemoração organizada em parceria com outras associações 

de estudantes. Por norma, é criada uma grande dinâmica em torno desta atividade devido 
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ao grande feedback positivo demonstrado pelos estudantes. Entendemos tratar-se de mais 

um momento importante para a integração dos novos estudantes.  

  

NOITE DE CINEMA – Outubro de 2017 

 
Esta atividade pretende promover o convívio entre os estudantes aliado à componente 

cultural, através da projeção de um filme. Pretende-se que seja uma noite de diversão 

num ambiente descontraído e familiar. 

 

MAGUSTO – Novembro de 2017  

 

O Magusto (Dia de São Martinho) é caraterizado pelo convívio aliado ao consumo das 

castanhas típicas da época, num ambiente que traduz cultura e história. Assim, detendo a 

atividade que nos propomos a organizar uma forte tradição no seio da comunidade 

estudantil da FCNAUP, evocando os princípios explanados, pretendemos continuar a 

dinamizá-la.  

 

  THE FINAL TEST – Fevereiro de 2018  

  
A DAEFCNAUP compromete-se a realizar uma atividade recreativa no recomeço do segundo 

semestre para que os estudantes entrem neste período com a energia e dinâmica que lhes 

são exigidas.   

  

XXVIII SEMANA DE NUTRIÇÃO  

  

JANTAR DE ENCERRAMENTO – Março de 2018  

  

O Jantar de Encerramento da Semana de Nutrição tem como finalidade proporcionar à 

comunidade da FCNAUP momentos de glamour, convívio e boa disposição.  
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CONVÍVIO NO BARRACO – Abril de 2018 

 

Com esta atividade pretendemos proporcionar um momento de convívio entre todos os 

estudantes da FCNAUP, recorrendo à prática de jogos de tabuleiro, karoke, entre outras. 

Consideramos este evento uma excelente forma de interação entre os diferentes anos dada 

à componente lúdica  associada ao mesmo.  

  

QUEIMA DAS FITAS  

 

A Queima das Fitas é, sem dúvida, a semana académica mais aguardada pelos estudantes, 

por todo o simbolismo, convívio e espírito que lhe subjaz. Assim, a DAEFCNAUP, 

compromete-se a colaborar com a comissão de curso organizadora em qualquer atividade 

desta semana, demonstrando aquilo que é a dinâmica da AEFCNAUP, ou seja, dos 

estudantes da FCNAUP. 
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Científico 

 

DIA DA ALIMENTAÇÃO – OUTUBRO 2017 

 
Esta atividade tem como objetivo comemorar o dia da alimentação, apoiando a faculdade 

na realização das comemorações deste dia. 

    

 

I FEIRA DE EMPREGO – Novembro de 2017 

 
A Feira de Emprego tem como objetivo proporcionar a toda a comunidade ligada às Ciências 

da Nutrição e Alimentação o conhecimento, debate e abertura de horizontes no que toca 

ao campo de ação de um Nutricionista, num sentido de pró-atividade e de promoção à 

construção de ideias de negócio. Sendo assim, neste dia, é nossa pretensão reunir 

essencialmente empresas mas também outras individualidades ou entidades de prestígio 

ligadas à Nutrição. Desta forma, pretende-se alargar o conhecimento dos nossos estudantes 

sobre a abrangente ação de um nutricionista. 

 

V JORNADAS DE GASTRONOMIA – Novembro de 2017  

  
Pensamos ser nosso dever, enquanto DAEFCNAUP, entidade representativa de estudantes 

da área das Ciências da Nutrição e Alimentação, realizar eventos deste âmbito, 

promovendo a componente gastronómica e contribuindo para o crescimento de uma 

atividade que tem tudo para se tornar como um dos principais momentos de ação da 

DAEFCNAUP. Assim, é nossa pretensão dar continuidade a esta atividade, aumentando a 

vertente prática, recorrendo a show cookings em simultâneo com exposições orais por 

profissionais da área.  

 

XXVIII SEMANA DE NUTRIÇÃO – Março de 2018  

  

A Semana de Nutrição é, já há alguns anos, a atividade de excelência da AEFCNAUP,  

proporcionando a todos os estudantes da FCNAUP e demais interessados, momentos de 

conhecimento científico de qualidade inquestionável.  

 

Para a comunidade estudantil da FCNAUP são ainda dinamizadas outras atividades de índole 

cultural e recreativa. Como tal, a DAEFCNAUP compromete-se a prosseguir com esta nobre 

atividade, mantendo uma ligação forte ao passado, não deixando de alertar para os 
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desafios atuais e futuros, caminhando ao encontro daquelas que são as necessidades e 

ambições dos estudantes da FCNAUP.  

 

CONGRESSO CIENTÍFICO   

  

Com a duração de dois dias, esta é a atividade que, ao longo dos últimos anos, reúne o  

maior número de participantes na Semana de Nutrição. Consta com workshops, palestras, 

e mesas redondas, proporcionando momentos de aquisição e consolidação de 

conhecimentos e discussão das várias temáticas abordadas. 

 

IV CONCURSO DE CULINÁRIA – Maio de 2018  

  

Esta atividade tem como objetivo a realização de um concurso com a presença de júris 

para avaliar os melhores «chefs» estudantes. Uma mistura de sabores e cores para apurar 

o paladar e incentivar a uma culinária saudável por parte da comunidade estudantil da 

FCNAUP.  

 

DIA COM O NUTRICIONISTA – Maio de 2018  

  

Esta é uma atividade que detém uma elevada adesão pelos estudantes, pois trata-se, para 

muitos, do primeiro contato com a profissão de Nutricionista nas suas várias vertentes. 

Como tal, a DAEFCNAUP, irá continuar a organizar este importante evento.  

  

WORKSHOPS 

 

A DAEFCNAUP compromete-se a realizar workshops de cariz científico (passando pelas 

diversas áreas da Nutrição) ao longo do ano. Estas atividades têm como objetivo estimular 

os estudantes para outras temáticas não abordadas curricularmente, assim como, a 

especificação de determinados subtemas abordados muito genericamente no decorrer do 

curso. 

BANCO DE MATERIAL DE APOIO AO ESTUDANTE 

 

A DAEFCNAUP considera importante fornecer material de apoio ao estudo das diversas 

unidades curriculares, nomeadamente resumos e bibliografia obrigatória, facilitando a 

partilha e o acesso a estes recursos. Para tal pretendemos criar uma base de dados 

informática que facilite este processo.  
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Comunicação e Imagem 

 

Com a necessidade de comunicar mais e melhor quer com os nossos estudantes quer com 

toda a comunidade extra FCNAUP, a DAEFCNAUP compromete-se a estabelecer um novo 

elo de comunicação com o público. Para isso, além da utilização das redes sociais, como 

já tem sido feito pelas Direções anteriores, criaremos um site. Pretendemos que o mesmo 

apresente os objetivos e princípios fundamentais da Associação, informações importantes 

sobre a faculdade, entre outros mas sobretudo que promova as atividades e que apresente 

toda a infrmação subjacente às mesmas. É objetivo da DAEFCNAUP abranger todos os  seus 

estudantes e facilitar o contacto entre estudantes de outras faculdades e futuros 

estudantes. 

Para além disso, e pela oportunidade de renovar o compromisso feito por Direções 

anteriores, a DAEFCNAUP pretende explorar o Jornal “O Provisório”. Com esta iniciativa 

pretende-se criar um núcleo de estudantes fora Direção, que seria encaminhado por um 

membro da DAEFCNAUP, que se comprometesse a divulgar notícias relevantes, quer sobre 

atividades dinamizadas pela FCNAUP e pela AEFCNAUP. Um dos objetivos deste grupo de 

trabalho é explorar e estimular a capacidade crítica e de seleção da informação dos nossos 

estudamos sobre temas emergentes na área da Nutrição.   

 

CONCURSOS DE FOTOGRAFIA 

 
A DAEFCNAUP pretende estimular as capacidades artísticas dos seus estudantes e dinamizar 

a envolvência dos mesmos na celebração de datas relevantes como o Dia da Alimentação, 

entre outros. 
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Parcerias 

 

A DAEFCNAUP compromete-se a estabelecer parcerias com diversas entidades em 

diferentes áreas de atuação, como cursos, workshops, ou outras formações de cariz 

científico e não científico, em parceria com outras Direções Associativas, ginásios, 

empresas, Institutos e Escolas especializadas (e.g., Cursos de Línguas – Francês, Italiano, 

Inglês, Espanhol e Alemão e Curso de Suporte Básico de Vida).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Mensagem final  

  

A nossa missão passa por estabelecer um forte elo de ligação com os nossos estudantes e 

por defender os seus interesses. Pretendemos desafiá-los de forma a que cresçam e que 

ampliem os seus horizontes. Juntos iremos sempre mais além, será um desafio 

reinvetarmo-nos. Este caminho só faz sentido se estivermos unidos! 

 

 

“Ter desafios é o que faz a vida interessante e superá-los é o que faz a vida ter sentido.” 

Joshua J. Marine 
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Membros Candidatos 
 

LISTA D 

De acordo com o Artigo 45º dos Estatutos da AEFCNAUP, a Lista D apresenta a sua 

candidatura à Direção da AEFCNAUP para o mandato 2016/2017, sendo esta constituída por 

um Presidente, um Vice-Presidente, um Tesoureiro, e catorze vogais: 

 

Presidente: Ana Gabriela Oliveira Cabilhas  

Com o número de aluno 201506101, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15015615 e número de identificação fiscal 223578312, que frequenta o 2º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 

Vice - Presidente: Lúcia Maria Lopes Figueiredo  

Com o número de aluno 201502391, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15152279 e número de identificação fiscal 223304646, que frequenta o 2º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição.  

_____________________________________________________________________________ 

Tesoureiro: Catarina Oliveira Moreira  

Com o número de aluno 201308129, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 14942734 e número de identificação fiscal 270163697, que frequenta o 3º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 
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1º Vogal: Ana Catarina Oliveira Mendes  

Com o número de aluno 201407762, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 14994135 e número de identificação fiscal 249305836, que frequenta o 3º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 

2º Vogal: Ana Rita Tavares Sousa 

Com o número de aluno 201505105, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15399555 e número de identificação fiscal 251439917, que frequenta o 2º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 

3º Vogal: Inês dos Santos Figueira 

Com o número de aluno 201603310, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 14935664 e número de identificação fiscal 234807016, que frequenta o 1º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

____________________________________________________________________________ 

4º Vogal: Ana Margarida Barreira Lopes 

Com o número de aluno 201404512, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15076861 e número de identificação fiscal 252637771, que frequenta o 3º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 

5º Vogal: Ana Rita Pinto Macedo 

Com o número de aluno 201504225, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 14366128 e número de identificação fiscal 272745987, que frequenta o 2º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 
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6º Vogal: Mariana Silva Ferreira  

Com o número de aluno 201606151, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 14493497 e número de identificação fiscal 241109825, que frequenta o 1º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

 
_____________________________________________________________________________ 

7º Vogal: Ana Margarida Ribeiro Taipa Mendes 

Com o número de aluno 201606600, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15389438 e número de identificação fiscal 250631903, que frequenta o 1º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 

8º Vogal: Daniela Fonseca Correia 

 Com o número de aluno 201506393, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15357742 e número de identificação fiscal 244285468, que frequenta o 2º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 

9º Vogal: Joana Rodrigues Martins  

Com o número de aluno 201505226, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 14682984 e número de identificação fiscal 235740683, que frequenta o 2º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

 

_____________________________________________________________________________ 

10º Vogal: Sara Raquel Barbosa Almeida 

Com o número de aluno 201605574, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15637517 e número de identificação fiscal 258029919, que frequenta o 1º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 
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11º Vogal: Beatriz Couto Maltez 

Com o número de aluno 201605064, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15365805 e número de identificação fiscal 225582872, que frequenta o 1º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 

12º Vogal: Alexandre Vanhuysse 

Com o número de aluno 201506761, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 31582349 e número de identificação fiscal 223902950, que frequenta o 2º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 

13º Vogal: Inês Sofia Cunha Ferreira 

Com o número de aluno 201601526, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15395075 e número de identificação fiscal 251254100, que frequenta o 1º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 

14º Vogal: Sofia Alexandra Martins Coelho da Silva  

Com o número de aluno 201503020, número de bilhete de identidade/ cartão de 

cidadão 15389438 e número de identificação fiscal 267187092, que frequenta o 2º ano da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. 

_____________________________________________________________________________ 


