Ata da Reunião Geral de Membros da Licenciatura em Engenharia Informática e do Mestrado
em Sistemas de Informação de 16 de dezembro de 2014
Ao décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e
vinte minutos, teve início a Reunião Geral de Membros do Núcleo de Estudantes de Informática,
com lugar no Anfiteatro IV do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da
Universidade de Aveiro. Esta reunião teve um total de vinte e quatro membros: João Alegria,
Joana Silva, Joana Vigário, Filipe Castro, Marcos Silva, Paulo Pintor, Miguel Antunes, Guilherme
Moura, Cristóvão Freitas, Emanuel Laranjo, Ana Mendes, Carlota Marques, Hugo Pintor, Carlos
Cabral, Rui Serrano, Pedro Rodrigues, Daniela Carvalho, Inês Correia, Rita Portas, Luís Santos,
Sara Furão, João Ribeiro, Beatriz Marques e Ricardo Mendes.
A reunião teve a seguinte ordem de pontos de trabalho:
1. Aprovação da ata da RGM anterior;
2. Informações;
3. Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades e Contas de 2014;
4. Outros Assuntos.
Relativamente ao primeiro ponto, a aprovação da ata foi coordenada por mim, João Alegria,
contendo quatro abstenções e um total de dezasseis votos a favor. No momento da aprovação
da ata o número total de membros ainda era de vinte.
Referente ao segundo ponto, nenhum dos coordenadores e respetivos membros do Núcleo de
Estudantes de Informática teve alguma informação a dar, assim como qualquer presente.
O ponto três teve a intervenção de Joana Silva para proceder com a apresentação do Relatório
de Atividades e Contas do NEI e, não havendo levantamento de dúvidas ou discussão sobre a
apresentação deste, procedeu-se à votação para sua aprovação. Assim sendo, o Relatório de
Atividades e Contas do NEI foi aprovado com vinte e dois votos a favor. De lembrar que, no
momento desta votação, dois dos vinte e quatros membros já não estavam presentes.
O quarto e último ponto teve a minha intervenção, para relembrar aos presentes que a inscrição
e o pagamento para o Jantar de Curso de Natal ainda estavam a decorrer.
A Reunião Geral de Membros teve término pelas dezanove horas e quatro minutos, sendo
dirigida e secretariada por mim, João Alegria, Secretário da Mesa da Reunião Geral de Membros.

