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PRAXE; 
Exarp é a praxe ao contrário, é a integração sem 

os gritos, as pinturas e o conceito de submissão. 

Foca-se no desporto, na ciência, na música, na 

arte, no cinema, na tecnologia, no ambiente e 

noutras temáticas e tem objetivo dar destaque às 

formas positivas de acolhimento dos estudantes 

no Ensino Superior. Fomos perceber melhor em 

que consiste esta nova integração. 

A Exarp é uma iniciativa que teve como grande impulsionador a 
Oireção-Geral do Ensino Superior (EGEU está a ser desenvolvida 
com a parceria das Instituições do Ensino Superior, com as direções 
estudantis [Federações Académicas, Associações Académicas e 
Associações de Estudantes] e com um terceiro vértice: a sociedade. 
os cidadãos que moram nas cidades onde estão localizadas as 
Universidades e os Institutos Superiores. 
Este é o primeiro ano deste movimento, que já contou com cerca 
de 30 iniciativas em setembro e que tem muitas mais agendadas 
para outubro e para os próximos meses. Falámos com uma das 
responsáveis do movimento. a Técnica Especialista do Gabinete do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dulce Anahory. 

COMO COMEÇOU A EXARP? 
A construção da ideia da Exarp começou no início deste ano, de 
forma a estar pronta a ser divulgada no início do ano letivo 2017/2018. 
Segundo esta representante, o movimento "surgiu da necessidade 
de dar destaque à enorme quantidade de iniciativas positivas de 
integração de estudantes do Ensino Superior que se realizam em 
Portugal". 

O OUE SÃO OS EVENTOS EXARP? 
Antes de mais nada, há que esclarecer que vários eventos Exarp 
não têm nada de particularmente original, por isso até já podes ter 
estado presente num deles, sem te aperceberes. Queremos com isto 
reforçar que, tal como já dissemos, o movimento serve para divulgar 
estas iniciativas, e que muitos dos eventos Exarp jã existiam antes. 
Este é o ano embrionário do movimento e muito está a ser testado e 
regularizado para o tornar melhor com o passar do tempo. 
Iniciativas já existentes como o Festival NOVA Música (Lisboa], 
o Welcome IPCA [Castelo Branco] e a Semana das Barraquinhas 
[Vila Real] foram divulgadas na plataforma. mas para além dessas 
a Exarp - essencialmente em parceria com a Ciência Viva - está a 
desenvolver novas práticas como o Lost In The City - Perdidos na 
Cidade (Coimbra], o CiênciARTE [Leiria] e o Sound Makers (Lagos]. 
Os grandes promotores destes movimentos, tal como antes, são as 
Instituições de Ensino Superior e as Associações Estudantis. 

O MOVIMENTO É ANTI-PRAXE? 
A palavra praxe é cada vez mais um tabu. Uma opinião pública 
negativa sobre esta prática e o que ela representa, associada ás 
notícias veiculadas pela comunicação social sobre esta tradição, 
levam a que as instituições de Ensino Superior queiram exercer 
controlo sobre as atividades de integração para evitar que o seu 
nome seja denegrido. Com  isso. os alunos têm sido cada vez mais 
incentivados a mudarem as suas práticas. 



Mais Superior   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 13,43 x 15,73 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 71829070 01-10-2017

Quando questionada sobre as praxes. Dulce Anahory tem a resposta 
pronta: "A violência e a humilhação são práticas negativas 
que repudiamos veementemente. Todas as outras formas de 
Integração positiva devem ser estimuladas e promovidas." Ou seja, 
o movimento não é anti-praxe, mas aposta somente nos movimentos 
que não incluem uma capa traçada e que estejam ligados à cultura, 
ao desporto e a outras práticas que, não sendo exclusivamente 
académicas, são incontornáveis na vida de um estudante. 

QUEM PODE PARTICIPAR NESTES EVENTOS? 
Uma das maiores particularidades do movimento Exarp é a abertura 
a toda a sociedade e não apenas aos estudantes. São momentos em 
que se vive o espírito académico com os colegas da faculdade, mas 
também com amigos de fora. familiares e outros membros da cidade. 
São uma excelente oportunidade, principalmente para os alunos 
deslocados. de conhecerem a sua nova zona de residência, já que lá 
vão ficar durante pelo menos três anos. 
❑s movimentos Exarp são também uma forma de abrir os politécnicos 
e as universidades à comunidade, com o objetivo de derrubar os 
preconceitos que as pessoas possam ter em relação aos estudantes 
do Ensino Superior, e fortalecer os laços que se criam dentro da 
cidade. 

O SIMBOLO DA EXARP 
O símbolo da Exarp é... Uma écharpe. Serve para que as instituições 
de Ensino Superior possam mostrar o seu apoio e ligar as suas 
iniciativas ao movimento através de uma simples imagem. O tipo de 
écharpe não é relevante, mas para o celebrar, o movimento resolveu 
desenvolver um projeto de investigação científico e empresarial, de 
forma a criar uma écharpe assumidamente lusitana e com tecnologia 
inovadora. É quase um espelho da ideologia por detrás do movimento 
Exarp. já que respeita todas as exigências de sustentabilidade 
ambiental, financeira e sociológica. 

COMO ESTÁ A SER PENSADO O FUTURO DA EXARP? 
A Exarp quer continuar a trabalhar para encontrar alternativas e 
formas melhores de integrar os jovens no Ensino Superior, "quer seja 
para dar a conhecer uma nova cidade, uma nova cultura ou mesmo, 
tão simplesmente, um novo sistema de transportes". de acordo com 
Dulce Anahory. O movimento está empenhado em integrar ao mesmo 
tempo que dá competências aos estudantes para o dia a dia, como 
workshops e talks, quer para a sua formação especifica através de 
"encontros sobre matérias que sejam efetivamente relevantes". 
conclui a responsável com quem falámos. 
Ser aluno do Ensino Superior é uma oportunidade incrível para 
aprender, desenvolver competências importantes para o futuro 
e aproveitar a vida de estudante, e é com isso em mente que o 
projeto pretende continuar a trabalhar e a desenvolver iniciativas 
desportivas, culturais e científicas. 
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ONDE ENCONTRAR OS PROXIMOS EVENTOS? 
As iniciativas Exarp são desenvolvidas em todo o pais. de forma a integrar o maior número possível de estudantes. Compõem uma 
lista em constante mutação, sendo acrescentados eventos à medida que vão sendo estabelecidos contactos e parcerias. 
Para já, aqui ficam os eventos já confirmados para as próximas quatro semanas: 

BRAGANÇA 
No dia 26 de outubro. o Instituto Politécnico de Bragança vai 
receber no Auditório Engenheiro Alcino Miguel a ❑rquestra 
Metropolitana de Lisboa, com a conferencia A Música como 
Ciência, coordenada pelo conferencista Rui Campos Leitão e 
que junta também os Solistas da Metropolitana. Depois, haverá 
o concerto da Orquestra, que interpretará várias obras. 

BRAGA 
Está a decorrer até dia 29 de outubro o Festival Encontros da 
Imagem, que celebra em 2017 trinta anos de existência. Este 
evento já é um marco na cultura fotográfica portuguesa e um 
dos mais antigos e reputados festivais de fotografia da Europa. 
Não hà um tema específico, mas sim uma panóplia de temas 
contemporâneos da fotografia. As exposições estão presentes 
em locais históricos da cidade. como o Mosteiro de Tibães, a 
Galeria do Salão Medieval e o Convento do São Francisco de 
Real. 

VILA REAL E SETÚBAL 
Ambas as cidades vão receber a Orquestra Metropolitana 
de Lisboa, com o tema 0 Espirito do Tempo. A 19 de outubro 
terá lugar em Setúbal uma conferência com Rui Vieira Nery 
e a Orquestra Académica Metropolitana, à qual se seguirá o 
concerto da Orquestra Académica Metropolitana com a obra J. 
Brohms, Sinfonia AP 2, Op. 73. 
No dia 26 de outubro, a cidade de Vila Real receberá exatamente 
a mesma programação. 

PORTO 
0 Porto não tem propriamente um evento. mas sim um desafio. 
A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEIJI1 
proporciona-te aulas de Judo na Academia da sua Associação 
de Estudantes. 
Esta Academia surgiu em 2016 com a intenção de criar 
diferentes equipas nas mais diversas modalidades. e este ano 
troca o cinto pela écharpe para te convidar a participar nos 
treinos de Judo às segundas. quartas e sextas, das 19h30 às 21 
horas. Esta iniciativa decorrerá ao longo de todo o ano. 

COIMBRA 
Coimbra vai estar Lost In The City. de setembro a dezembro. 
Esta é uma atividade direcionada para os novos alunos da 
Universidade de Coimbra e tem como objetivo desenvolver 
a sua participação na vida cultural e científica da cidade. Ao 
longo destes meses, estes estudantes vão perder-se no meio 
de tantas atividades propostas. 

CASTELO BRANCO 
A cidade de Castelo Branco vai ser palco do ll Congresso de 
Ciências Biomédicos Laboratoriais, de 20 a 22 de outubro. 
Organizado pela Escola Superior de Saúde Doutor Lopes Dias 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco e tendo como palco o 
auditório da Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco. 
terá um primeiro dia dedicado a workshops e um fim de semana 
onde o foco são conferências diversas onde serão discutidos 
assuntos relacionados com esta área cientifica. 
É um encontro aberto a todos os estudantes, e direcionado 
sobretudo àqueles que escolheram dedicar-se às Ciências 
Biomédicas. 

COVILHÃ 
A Covilhã não terá um. mas dois eventos. As quartas-feiras 
do mês de outubro serão marcadas por sessões de filmes 
do Cinenimo - Festival Internacional de Cinema de Animaçáo 
de Espinho, sempre às 16h30, num evento organizado pela 
Universidade da Beira Interior. 
No outro evento, a tónica é o ambiente. A iniciativa 1 novo aluno 

1 nova arvore vai ser desenvolvida na semana de 25 a 29 de 
outubro. e a cada um dos novos alunos será entregue uma 
árvore para plantar, de forma a fazerem parte da reflorestação 
da Serra da Estrela. As árvores plantadas serão essencialmente 
carvalhos. azinheiras e sobreiros. 
Esta iniciativa está relacionada com os fogos que durante 
estes últimos verões têm destruído grande parte da floresta do 
concelho. 

LISBOA 
A Lisboa chega a Ciência. através da iMed Conference. durante 
a semana de 25 a 29 de outubro. Este é um projeto internacional 
organizado pela Universidade Nova de Lisboa desde 2009, onde 
se juntam grandes personalidades da área da Medicina para 
discutir o panorama atual da área, os problemas associados e 
também as histórias mais incríveis da profissão. 

EVORA 
Évora vai receber o Encontro Paisagem Sonora Histórica, de 26 
a 26 de outubro. Durante esta conferência de três dias, serão 
discutidas as grandes paisagens sonoras e técnicas, bem como 
a relevãncia desta crescente forma artistica. O evento terá 
discussões em português, inglês e espanhol e terá como ponto 
chave o Colégio Mateus d' Arando - Universidade de Évora. 

MADEIRA 
A Região Autónoma da Madeira vai receber, entre 3 e 4 de 
novembro, o IV Encontro Internacional de Cinema e Território. 
Para os estudantes da Universidade de Madeira (UMa) este 
é um evento completamente gratuito - que para os outros 
estudantes terá um custo de participação de 15 euros. Na 
edição deste ano, será discutida a dicotomia entre Este e 
Oeste, fortemente enraizada no cinema. Ao utilizarem o tema 
Cinema e Território, estará a ser dada uma maior profundidade 
sociológica e histórica ao tema. pelo que a discussão se focará 
nas questões antropológicas associadas aos filmes. 
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You In' 

PANUIFMS.  

maissuperiar.com  

Os caloiros são os reis do início do ano letivo, 
e a Mais Superior foi descobrir o movimento 

que vira a praxe ao contrário! 

EM FOW 
Fazer desporto 

na universidade. 

Porquê? 

MAIS GANit„ 
A moda do 

retrogaming 

Vh( 
MECA 
Ulan 

RAZÃO 
AUTOMOVEL 

pArRocir. 

Lider 
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