Ata da Reunião Geral de Membros da Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação
e do Mestrado em Sistemas de Informação de 18 de fevereiro de 2014

Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, pelas dezanove horas e
cinco minutos, teve início a Reunião Geral de Membros do Núcleo de Estudantes de Sistemas
de Informação, com lugar no Anfiteatro V do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e
Informática da Universidade de Aveiro. Esta reunião teve um total de vinte membros: Bárbara
Jael, Bruno Barbosa, Bruno Lopes, Carlos Cabral, Emanuel Laranjo, Filipe Castro, Hugo Correia,
Joana Silva, João Alegria, João Ribeiro, José Carmo, Josimar Cassandra, Marcos Silva, Paulo
Pintor, Rafael Martins, Ricardo Mendes, Rita Jesus, Rita Portas, Sara Furão e Tiago Teixeira.
A reunião teve a seguinte ordem de pontos de trabalho:
1. Leitura e aprovação da ata da RGM anterior;
2. Informações;
3. Apresentação e aprovação do Plano de Atividades e Orçamentos;
4. Outros assuntos.
Relativamente ao primeiro ponto, a referida ata foi lida por mim, Rita Jesus, sendo depois
aprovada por maioria dos membros presentes com dezanove votos a favor e uma abstenção.
Referente ao segundo ponto, Joana Silva transmitiu algumas informações começando por
referir a nona edição do Encontro Nacional de Estudantes de Informática que se realizará este
ano em Aveiro entre os dias 11 e 14 de abril, indicando ainda que já se encontram abertas as
inscrições para os participantes.
Seguiram-se informações relativas à calendarização do torneio 24 Horas de Futsal a decorrer
nos dias 18 e 19 de fevereiro no pavilhão desportivo Aristides Hall da Universidade de Aveiro,
contando com a participação de uma equipa formada por elementos da Licenciatura em
Tecnologias e Sistemas de Informação e do Mestrado em Sistemas de Informação.
Foram também dadas informações acerca do Arraial Académico agendado para o dia 19 de
fevereiro que terá algumas novidades como um torneio de matraquilhos e um torneio de
sueca de forma a dinamizar o evento.

Finalizando o ponto de informações foi mencionado o Jantar de Comemoração do primeiro
aniversário do Núcleo de Estudantes de Sistemas de Informação a realizar no dia 20 de
fevereiro, referindo os prazos limites para inscrições e pagamentos.
Relativamente ao ponto 3 foi apresentado o Plano de Atividades e Orçamentos onde, para
cada secção que compõe o Núcleo de Estudantes de Sistemas de Informação, um elemento
representante apresentou as atividades previstas.
Relativamente à Secção Pedagógica, Ricardo Mendes fala acerca da realização de diversas
atividades de formação que vão desde conversas informais a workshops, debates e palestras
que sempre que possível serão organizadas em colaboração com outros núcleos ou outras
entidades da Universidade de Aveiro. Ainda nesta secção foi abordada a participação em
conferências e congressos na área, bem como a ida a escolas secundárias para divulgação dos
cursos do Departamento e a participação no Encontro Nacional de Estudantes de Informática.
Falou-se também que se pretende acompanhar todas as mudanças no plano curricular,
colaborando com a Comissão de Curso para que seja possível responder a todas as dúvidas e
necessidades dos estudantes. Outros pontos abordados passaram por uma maior divulgação
das Bolsas de Investigação para os estudantes visto que estes muitas vezes não têm
conhecimento da sua existência e da organização de acções de carácter social e solidário.
Relativamente à Secção de Comunicação e Imagem, Filipe Castro fala acerca da realização de
workshops de Photoshop e Ilustrator e da divulgação de todas as atividades a realizar através
de diferentes meios, como o portal do Núcleo, as redes sociais, cartazes e flyers bem como
possíveis contributos para o Jornal UniverCidade e newsletter da Associação Académica da
Universidade de Aveiro e ainda a criação de uma newsletter para o Núcleo de Estudantes de
Sistemas de Informação.
Relativamente à Secção Desportiva e Académica, Hugo Correia fala acerca da continuação na
participação das equipas de futsal existentes, masculina e feminina, em torneios desportivos
associados à Taça UA e ainda a criação de uma equipa de andebol masculina. É também falada
a possibilidade de criar novos equipamentos para a equipa de futsal feminina e abordada a
participação no torneio 24 Horas de Futsal. Falou-se também da participação no Enterro ’14 e
Integr@te ’14, da realização de uma atividade de encerramento do ano letivo, da integração
dos novos alunos e de outras atividades que permitem o convívio entre os alunos, como por
exemplo a Guerra de Balões de Água do DETI, algumas festas temáticas e torneios de jogos.
Outro assunto abordado foi o jantar de comemoração do primeiro aniversário do Núcleo de
Estudantes de Sistemas de Informação.

Relativamente à Secção Administrativa, Relações Externas e Merchandising, João Ribeiro fala
acerca da aquisição da assinatura de uma revista com conteúdos informáticos para consulta
por parte de todos os estudantes bem como da aquisição de uma estante a colocar na sala de
convívio do Departamento para uma melhor organização de todos os conteúdos informativos
disponibilizados. Fala-se ainda da continuidade da aquisição de merchandising da linha “Aveiro
é Nosso” e também de outro merchandising como pins, canetas, isqueiros e fitas porta-chaves,
andando a ser estudada a criação de novas peças. Ainda nesta secção foi também mostrada a
vontade de manter contacto com empresas de interesse e relevância na área bem como a
aquisição de novos apoios.
Após a apresentação das atividades previstas para cada uma das secções que compõem o
Núcleo, Joana Silva apresentou a orçamentação para cada uma destas secções e ainda uma
orçamentação global de todas as atividades do Núcleo. É de referir que na orçamentação de
cada secção foram apontados todos os valores estimados de despesas e receitas para cada
uma das atividades a realizar bem como a data prevista de realização das mesmas.
No final da apresentação do Plano de Atividades e Orçamentos foi realizada uma votação que
resultou na aprovação do mesmo por unanimidade de todos os membros presentes.
No ponto 4, Joana Silva falou da décima segunda edição da Guerra de Balões de Água do DETI
a realizar no corrente semestre começando por indicar a data prevista para a sua realização e
ainda algumas atividades adicionais pensadas para uma maior dinamização da guerra,
resultando numa edição de maior convívio e união entre os elementos dos vários cursos do
Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro.
Ainda no quarto ponto falou-se da organização de uma atividade a realizar no final deste ano
letivo, sendo discutidas algumas possibilidades para garantir uma maior interação entre os
membros da Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação e dos elementos do
Mestrado em Sistemas de Informação.
A Reunião Geral de Membros teve término pelas dezanove horas e quarenta minutos, sendo
dirigida por mim, Rita Jesus, Presidente da Mesa da Reunião Geral de Membros e secretariada
por Josimar Cassandra e João Alegria, Secretários da Mesa da Reunião Geral de Membros.

