-------------------------------REUNIÃO GERAL DE MEMBROS ---------------------------------NÚCLEO DE ESTUDANTES DE INFORMÁTICA DA ASSOCIAÇÃO--------------------------ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO ---------------------------------------------------------------Mandato 2017------------------------------------------------------------------------------------ATA NÚMERO 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao décimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, em
cumprimento da convocatória emanada nos termos da alínea a) do n.º 1 do
Artigo 13 do Regulamento Interno dos Núcleos de Curso e
Associativos da Associação Académica da Universidade de Aveiro,
decorreu a Reunião Geral de Membros do Núcleo de Estudantes de
Informática da AAUAv, na sala 102 do DETI, tendo sido dirigida pelo
Presidente da Mesa da Reunião Geral de Membros do NEI, Rafael Martins, e
secretariada pelo primeiro e segundo secretário deste órgão, Andreia
Patrocínio e João Rodrigues, respetivamente. Às quinze horas, não tendo sido
verificado o quórum necessário para a realização da Assembleia, o presidente
informou que esta iniciar-se-ia pelas quinze horas e trinta minutos,
independentemente do número de membros presentes na assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às quinze horas e trinta minutos, após verificação do número de presente,
deu-se início à segunda Reunião Geral de Membros do NEI da AAUAv do
mandato de 2017, apresentando a ordem de trabalhos pré-estabelecida. O
Presidente da RGM, questionou se algum dos presentes pretendia propor
outros assuntos a discussão. Não existindo nenhuma proposta, foi aceite a
seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------Ponto um: Aprovação da Ata da Assembleia anterior; --------------------------------Ponto dois: Informações; ----------------------------------------------------------------------Ponto três: Apresentação do plano da Taça UA; ----------------------------------------Ponto quatro: Informações relativas à participação do núcleo nas atividades de
integração do Hug;------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Outros assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto um da ordem de trabalhos, foi colocada à discussão a ata da
assembleia anterior, e não tendo existido questões, procedeu-se à votação,
tendo sido aprovados com dezanove votos a favor, uma abstenção e zero
votos contra. --------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente da RGM deu a palavra à
coordenadora do NEI, Inês Correia (76604), que informou os presentes que as
eleições da comissão de curso (CC) serão na semana seguinte, ou no dia
dezassete (17) ou dezanove (19) de outubro, e apelou para que a votação
fosse levada da forma mais séria possível. O presidente da Mesa da RGM
aproveitou para dizer que a CC é a representação dos alunos, que permite
transmitir opiniões dos alunos ao conselho pedagógico por via do diretor de

curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos, toma a palavra Inês Correia,
referenciando que o questionário que foi feito era uma sondagem, para que se
pudesse ver quais são as modalidades que irão ser abertas, e disse que o
concluído dessa sondagem que só se vai abrir as equipas de Andebol e
Futsal. Durante os próximos dias vai-se proceder à inscrição dos jogadores
nas equipas e avisou-se desde já que se tem de ter as cotas de sócio da
AAUAv pagas. Bruno Barbosa (72059) disse que duas equipas de futsal não
será uma boa ideia, visto que ao longo do ano as pessoas começam por
deixar de ir. O Rafael Martins, a título de curiosidade, pergunta ao Tiago
Mendes (88886) o que é a Taça UA, tendo o Tiago respondido que é uma taça
onde os cursos tem várias equipas em diversas modalidades e que ganhava a
Taça UA quem obtivesse mais pontos. Tomás Batista (89296) perguntou onde
é o Pavilhão Aristides, sendo que o Bruno Barbosa informou-lhe onde era.
Gonçalo Almeida (79994) referiu que há equipas fora do curso, mais
diversidade: equipas da AAUAv. Os responsáveis de cada modalidade serão
um do núcleo e um da equipa. O Bruno Barbosa perguntou pelos
equipamentos e a Inês Correia informou que isso está ser tratado. ---------------No ponto quatro da ordem de trabalhos, o presidente da RGM deu a palavra à
Inês Correia, que informou que o HUG vai funcionar de forma diferente em
relação aos anos anteriores, mais especificamente no campo de compra de
bebidas, visto que nesta festa de integração vai-se ter de comprar senhas para
se poder beber bebidas e essas senhas só servem para o dia, e as senhas
não são reembolsáveis. Diego Trovisco (80228) disse que esse sistema é
mau, visto que agora para obter bebida precisa de comprar senha primeiro
para só depois poder beber. A Inês Correia referiu que essa decisão não foi do
núcleo. Fábio Daniel (80430) disse que o objetivo desta medida é de evitar
haver dinheiro nas barracas. O Rafael Martins que este sistema é praticado na
queima das fitas e que assim diminui-se as fugas ao fisco. A Inês Correia
referiu que é preciso ter cuidado com as senhas, visto que as pessoas que
estão a gerir e a servir nas barracas não podem aceitar senhas molhadas e/ou
rasgadas. André Moleirinho (76609) disse que as primeiras pessoas a chegar
com a camisola de integração vão receber finos. Carolina Albuquerque
(80038) perguntou se as senhas servem também para água, e a Inês Correia
disse que ainda não foi informada sobre isso. O André Moleirinho disse que
este sistema vai dar mais dinheiro ao núcleo. A Inês Correia informou que tem
de dar 200 senhas sempre que acabar um barril. Carolina Albuquerque
pergunta como vai ser o ambiente na tenda, tendo o David Fernandes (81882)
respondido que até agora deixaram a tenda com aberturas laterais e que
depois vão fechar durante dois dias; caso houver muito calor, abre-se 2
laterais nos outros dois dias. O André Moleirinho disse que vai estar 4 laterais
abertas.----------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto cinco da ordem de trabalhos, outros assuntos, toma a palavra o
Alexandre Correia (88040), que chegou um pouco mais tarde à RGM,

perguntou como é que se inscreve na Taça UA, tendo a Inês Correia dito que a
inscrição para breve. A Carolina Albuquerque referiu que para se poder
inscrever a pessoa tem de estar com as cotas da AAUAv pagas. -----------------Não havendo outros assuntos a tratar, deu-se por encerrada a Reunião Geral
de Membros do NEI da AAUAv pelas dezasseis horas e um minuto, da qual foi
lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada em assembleia, será
assinada pelo presidente e os dois secretários da Mesa da Reunião Geral de
Membros do NEI. ---------------------------------------------------------------------------------

