
 

 

 

Gabinete de Apoio à/ao Estudante 

 

Competências 

Cabe ao Gabinete de Apoio à/ao Estudante zelar pelos interesses do/as estudantes, apoiando-o/as na 

sua relação com a Faculdade no âmbito da sua atividade pedagógica, cabendo-lhe pugnar para que os 

seus problemas, necessidades, pretensões, sugestões e opiniões sejam ouvidos e tenham o devido 

seguimento na estrutura da NOVA School of Law. O Gabinete deve responder a quaisquer questões 

sobre o funcionamento da Faculdade e de quaisquer dos seus serviços ou valências, prestando 

informação sobre direitos e deveres do/as estudantes, bem como qualquer informação que possa ter 

utilidade para o seu percurso académico, devendo articular-se com os serviços ou entidades 

competentes para atender as suas necessidades concretas e/ou encaminhar o/as estudantes para tais 

serviços ou entidades, consoante os casos. Deve receber elogios, sugestões ou reclamações, e, de uma 

forma geral, promover a integração plena do/as estudantes na Faculdade, atendendo às especiais 

circunstâncias do/as estudantes com necessidades educativas especiais e a salvaguarda da igualdade 

de oportunidades no acesso à educação, entre outras responsabilidades. 

Mantém-se as atribuições e competências do Gabinete de Mobilidade, no que respeita à relação do/as 

estudantes internacionais com a NOVA School of Law. 

 

Equipa: 

Manuela Guerreiro 

Thamires Oliveira 

Contactos/Atendimento: 

apoio.estudante@novalaw.unl.pt 

Atendimento por marcação: Segundas e Quartas das 14h00 às 17H00  



 

 

 

 

 

 

Empregabilidade 

A NOVA Shool of Law tem taxas de desempregabilidade muito baixas e na maior parte dos cursos/anos 

quase inexistentes. Para mais informações, consulte os dados estatísticos fornecidos pelo IEFP à Direção 

Geral da Educação e Ciência em https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/ 

Ainda sobre o tema de empregabilidade poderá consultar os relatórios da OBIPNOVA - Observatório da 

Inserção Profissional dos Diplomados da Universidade NOVA de Lisboa, constituído por iniciativa da 

Reitoria da NOVA, e que envolve todas as unidades orgânicas da Universidade. Consulte-o em 

https://www.unl.pt/sites/default/files/relatorio‐sintese_obipnova_2010‐2016_1.pdf 

 

ALUMNI 

É uma Associação dos Antigos Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 

(ALUMNI FDUNL) que pretende representar os antigos estudantes, estreitar e consolidar os laços que os 

unem à Faculdade e promover ações que a prestigiem, e, acompanhando a prossecução da sua missão 

e dos seus princípios orientadores, contribuir para a reflexão sobre o futuro da instituição. 

Consulte mais em:   https://www.facebook.com/alumnifdunl 

 

Ação Social 

A NOVA School of Law não dispõe de Serviços de Acão Social próprios pois estes estão concentrados na 

Universidade Nova de Lisboa. Os SASNOVA são responsáveis pela ação social, tendo como missão 

garantir que nenhum estudante é excluído da universidade por incapacidade financeira, executando a 

política de ação social através da prestação de apoios, benefícios e serviços, de modo a melhorar as 

possibilidades do sucesso educativo dos estudantes. É lá que pode informar-se sobre o Fundo de apoio 



 

 

social, Bolsas de Ação Social e Outras Bolsas de Estudo (bolsas de estudo e de mérito). É também lá que 

pode pedir toas as informações sobre a Residência que fica mesmo em frente à NSL.  

No SASNOVA encontra ainda o Gabinete de Desporto que tem como objetivo fundamental a promoção 

de atividade física e desporto durante a vida académica dos estudantes na Universidade Nova de Lisboa. 

Consulte tudo em https://sas.unl.pt/  

Lá também encontrará informação sobre as cantinas e cafetarias do campis. 

Os SASNOVA proporciona também serviços de Saúde aos estudantes de modo a contribuir para o seu 

bem-estar. Mediante marcação prévia, os estudantes podem usufruir de consultas médicas de Clínica 

Geral, Psiquiatria, Psicologia e Nutrição. 

 

 

Apoio aos Estudantes 

 

Estás confuso quanto ao plano de estudos e o que ainda te falta para terminar a 

licenciatura? Se tens mais de 180 ECTS vem ter connosco que ajudamos-te a 

verificar o teu plano de curricular e o que ainda tens de realizar. No mês de 

dezembro aceitamos marcações para essa ajuda específica. Mas só em 

dezembro.  Faz uma marcação em https://novalaw.setmore.com/,  

  


