A Exarp é um movimento que pretende
destacar as iniciativas exemplares
de integração de novos estudantes
nas instituições de ensino superior.
Estimula, ainda, a criação de novas
iniciativas centradas, principalmente, no
desporto, cultura e ciência. Desde o início
do movimento até ao final de setembro
de 2018 já foram destacadas mais de
100 iniciativas positivas de integração de
estudantes relativas a estas instituições:

Inst. Polit. do Cávado e do Ave
Univ. do Minho
Inst. Polit. do Porto
Univ. do Porto
Univ. de Aveiro
Univ. de Coimbra
Inst. Polit. de Leiria
Inst. Polit. de Tomar

Inst. Polit. de Bragança
Univ. de Trás-os-Montes
e Alto Douro
Inst. Polit. de Viseu
Univ. da Beira Interior

Inst. Polit. de Lisboa
Univ. de Lisboa
Univ. Nova de Lisboa

Inst. Polit. de Castelo Branco
Inst. Polit. de Portalegre
Univ. de Évora
Inst. Polit. de Beja
Univ. do Algarve

Univ. dos Açores
Univ. da Madeira

Inst. Polit. de Setúbal

O Portal Exarp, em exarp.pt, apresenta as
iniciativas disseminadas por todo o país
relacionadas com os estudantes de ensino
superior, promovidas pelas universidades
e politécnicos nacionais, bem como por
outras entidades que organizam ações a
eles dirigidas, como seminários, encontros,
concursos, exposições, concertos, entre
outros, maioritariamente dedicados ao
desporto, ciência e cultura.
Desde Maio de 2017, momento da criação
e apresentação do Portal Exarp, já passaram
mais de 17 300 visitantes pelo site, tendo

sido originados mais de 500 contatos diretos
através do formulário de contato presente
na homepage do portal.
Nas iniciativas realizadas pelas Instituições
de Ensino Superior foi distribuída informação
detalhada sobre o movimento Exarp, com
o objectivo de sensibilizar estudantes,
professores, técnicos e encarregados de
educação para a promoção de práticas
positivas de integração dos estudantes,
nomeadamente, mais de 25 000 folhetos
Exarp, cerca de 5000 pins, cerca de
1000 echarpes.

O movimento Exarp está assente na
ideia da não confrontação directa, na
sensibilização constante através da
apoio e desenvolvimento de iniciativas
relacionadas com cultura, ciência e
desporto que ocupem espaço e tempo,
reduzindo a margem de intervenção
das entidades que promovem a praxe.
Não é, por isso mesmo, um projecto que
preveja resultados instantâneos. Antes
tem consciência do enraizamento da
cultura da praxe, tal como foi identificado
no Estudo A Praxe Como Fenómeno
Social, e aplica uma estratégia que
procura alterar atitudes e mentalidades.
Destacamos, no entanto, duas iniciativas
recentes que, do ponto de vista qualitativo,
exemplificam a propósito do projecto:

Acolhimento Universidade Aveiro, dia 17 de Setembro

Nesta iniciativa oficial Exarp, criou-se uma forma original de
receber os alunos, através de um piquenique para todos os novos
estudantes, independentemente do curso e do departamento
em que estavam sediados. Durante o piquenique decorerram
várias actividades, acima de tudo relacionadas com música, que
conseguiram atrair os estudantes durante a manhã e, de certa
forma, prejudicar a angariação de pessoas para participar em
momentos relativos às praxes.
Acolhimento FCSH Universidade Nova de Lisboa, dia 20 de
Setembro

Durante a manhã do dia 20 de Setembro criou-se um conjunto de
actividades designadas por Dia de Aulas Alternativo, em que vários
especialistas portugueses no campo da música (Júlio Resende
e Noiserv), da fotografia (Estelle Valente e José Lourenço), da
sexualidade (Marta Crawford) e da gastronomia (Ana Melo e Sousa)
deram “aulas” pensadas especificamente para os estudantes.
Esta iniciativa permitiu ocupar um período de tempo que
habitualmente é reservado para angariação de estudantes para as
praxes.
Outubro de 2018

