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DESPACHO 

15/CG/2018 

 

ASSUNTO: Orientações sobre as atividades da AEISA na Receção ao Caloiro 

 

O início do ano letivo é um momento marcante no Instituto Superior de Agronomia, em 

particular para os Estudantes, mas também para os Funcionários e Docentes.  
    

A semana de receção aos novos Estudantes é uma oportunidade única  e sinaliza o início de, 

provavelmente,  o período mais importante para o futuro daqueles que são os novos Alunos nesta 

Escola. 
  

Nesse sentido, é necessário que todos levemos em conta o papel da Universidade como 

formador de pessoas completas, com base nos princípios humanista e de respeito pelo outro, bem como 

os apelos sucessivos de toda a sociedade para que a praxe seja constituída por atividades dignas e 

formativas, que também possam honrar quem as dirige. 
  

A perspetiva que temos de, em conjunto, manter é essa, num contexto de liberdade e de 

democracia, desde o início até ao final de ano, se possível reforçando-a.          
 

Face ao exposto, o Conselho de Gestão do Instituto Superior de Agronomia pretende que as 

atividades desenvolvidas pela Associação de Estudantes do ISA (AEISA), ou por qualquer individualidade 

ou grupo, no decurso da Receção ao Caloiro, bem como todas as outras que venham a ser desenvolvidas 

ao longo do ano, tenham em conta as seguintes orientações: 
 

 Que promovam, em toda a sua plenitude, a integração, o desenvolvimento pessoal e a 

autonomia dos Estudantes;      

 Que sejam marcos de integração multicultural dos Estudantes Erasmus e Estudantes 

Internacionais e que, sempre que possível, integrem a restante comunidade académica e tenham 

um impacto positivo na Tapada da Ajuda, nas infraestruturas da Escola e na sociedade;  

 Que cumpram, estritamente, os princípios da civilidade e comportamento responsável;   

 Que garantam o respeito pelas exigências legais e as licenças municipais exigíveis (ruído e 

outras) e que assegurem todas as condições apropriadas à minimização de riscos, sempre com 

a melhor coordenação com a equipa de segurança e vigilância presentemente adstrita a essas 

funções no ISA, a quem deve ser dado conhecimento prévio de todas as organizações e 

acordado o sistema de troca de informação e resposta em caso de urgência;   

 Que não comprometam, de forma alguma, o processo de ensino-aprendizagem, nem o 

rendimento escolar dos Estudantes durante esse(s) período(s);  

 Que decorram apenas nos espaços exteriores aos edifícios onde se realizam aulas ou outras 

atividades (Edifício Principal, Biblioteca, Edifício Anexo, Bloco de Aulas, Cantina, Herbário, 

Edifício Ferreira Lapa, Edifício Azevedo Gomes e outros). 

 

O Presidente 

 

(António Guerreiro de Brito) 

   

Tapada da Ajuda, 3 de setembro de 2018. 


