
SOBRE NÓS

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny é

uma organização representativa dos estudantes da Escola Superior de Enfermagem de

São José de Cluny, desde 1998, ano em que ocorreu a publicação dos Estatutos no Diário

da República. 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
 

Democraticidade: Todos os Estudantes têm direito de participar na vida associativa,

incluindo o de eleger e ser eleitos para os corpos diretivos e ser nomeados para cargos

associativos;

Independência: A Associação de Estudantes é Independente do Estado, dos partidos

políticos, das organizações religiosas ou de quaisquer outras;

Autonomia: A Associação de Estudantes goza de autonomia na elaboração dos

respetivos estatutos e demais normas internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes, na

gestão e administração do respectivo património e na elaboração dos planos de

atividades.

OBJETIVOS

Representar os estudantes desta instituição e tornar coesa a sua ação na defesa dos

seus direitos e aspirações; 

Planificar e levar a cabo diversas e continuadas atividades de interesse pedagógico,

cultural, desportivo, social e de lazer;

Sustentar a democratização da escola e a melhoria do Ensino; 

Tomar iniciativas de carácter social para minorar as dificuldades económicas dos

estudantes mais carenciados; 

Promover as ações necessárias à integração dos estudantes na sociedade; 

Cooperar com outras organizações regionais, nacionais ou estrangeiras, salvaguardados

os princípios gerais do associativismo e os estatutos da Associação de Estudantes.

CONVÍVIO DE NATAL

De modo a promover o convívio entre os
estudantes, pessoal docente e não docente da
nossa comunidade, em 2019 realizamos a primeira
edição do Convívio de Natal.

DESCONTOS PARA OS NOSSOS ESTUDANTES

Através das nossas parcerias, qualquer aluno
matriculado na ESESJCluny, beneficia de descontos
na aquisição de trajes académicos, kits de finalista,
material de enfermagem e impressões de
documentos.

HOODIE DE CURSO

Já há muito que a comunidade académica apelava
para a criação de um hoodie representativo do
curso de Enfermagem, pelo que, através de um
concurso aberto a toda a comunidade académica,
foi aprovado em assembleia geral, o hoodie
representativo do curso, atualmente disponível para
venda.  

AQUISIÇÃO DE ECOPONTOS

Com o intuito de consciencializar toda a
comunidade académica para uma gestão adequada
e ecológica de resíduos, adquirimos contentores de
lixo, disponibilizando assim um maior número de
ecopontos pela instituição.

WORKSHOP NORMAS APA

A nossa associação notou a carência de formação
no âmbito das normas APA, pelo que tomou a
iniciativa de promover a 1ª edição de um workshop
gratuito, visando uma aprendizagem benéfica para a
execução de trabalhos académicos.

PROCESSO FEDERATIVO COM A FNAEE

Há muito que procurávamos uma forma de tornar
mais ativa a voz dos  nossos estudantes de
enfermagem.
Deste modo, iniciamos processo federativo na
FNAEE- Federação Nacional de Associações de
Estudantes de Enfermagem, o que consideramos
ser uma mais valia para os nossos associados. 
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