Ata número Um do Mandato 2016: Reunião Geral de Membros da Licenciatura em
Engenharia Informática e do Mestrado em Sistemas de Informação

Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, teve lugar no Anf. IV do
Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, a Reunião
Geral de Membros do Núcleo de Estudantes de Informática, presidida por Rafael Martins e
secretariada por Andreia Ferreira e Filipa Cunha. Esta teve um total de vinte e dois membros
presentes.
Pelas dezoito horas e quinze minutos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral informou os
presentes que iria dar-se início à reunião, agradecendo a presença do Diretor do Departamento,
Paulo Jorge Ferreira.
A reunião teve a seguinte ordem de pontos na agenda de trabalho:
Ponto um: Aprovação da ata da RGM anterior;
Ponto dois: Apresentação da equipa que fará parte do Núcleo de Estudantes de Informática no
presente Mandato;
Ponto três: Apresentação e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016;
Ponto quatro: Outros assuntos.
No ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia da RGM começou por
questionar os presentes acerca da leitura da Ata de 14 de janeiro de 2016 uma vez que esta se
encontrava já disponível online antes da Reunião prosseguindo-se à sua votação. Deste modo,
obteve a aprovação por unanimidade de todos os elementos presentes.
No ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia da RGM passou a
palavra ao Responsável Financeiro, João Alegria, que apresentou a equipa do atual Mandato,
referindo cada secção e os seus respetivos responsáveis.
No ponto três da ordem de trabalhos, João Alegria informou os presentes a respeito do Plano de
Atividades e Orçamento (PAO) para 2016, começando pela Secção Pedagógica e Social. Caio
Jacobina pediu a palavra, questionando o Responsável Financeiro, João Alegria, relativamente ao
local da visita às escolas secundárias, ao que este esclareceu que ainda é um assunto que se
encontrava em discussão. Seguidamente, e não havendo mais questões relativamente a esta
secção, foi apresentada a Secção Académica e Desportiva, onde David Fernandes interveio e
questionou acerca do prazo de inscrição no “24 Horas de Futsal”. João Alegria esclareceu que a
informação relativa a esse assunto se encontrava disponível no Portal do NEI. O membro Caio
Jacobina questionou o prazo de inscrição das equipas na “Taça UA”. João Alegria respondeu que
a inscrição poderá ser realizada em qualquer momento, embora o torneio só se inicie em Setembro,
no Ano Letivo seguinte. Caio Jacobina referiu ainda que gostava de formar uma equipa de vólei do
Curso. O membro referido questionou também o deslocamento para o piquenique, a atividade
que o núcleo pretendia realizar no final deste ano. João Alegria respondeu que irá ser tudo tratado
convenientemente, no entanto haverá uma previsão de autocarros que percorrerá o circuito das

pontes. João Alegria avançou para a Secção Comunicação e Imagem. O coordenador do núcleo,
João Ribeiro, explicou à Assembleia que todas as receitas serão usadas nas atividades. João Alegria
prosseguiu com a abordagem do PAO. Bárbara Jael interrompeu João Alegria questionando-o se
o workshop previsto seria de Android ou iOS, pelo que, João Ribeiro interveio e respondeu
alegando que ainda não decidiu essa questão. Bárbara Jael colocou uma segunda questão, desta
vez, relativa ao tempo de duração da Semana de Informática, sendo esclarecida pelo Coordenador
e pelo Responsável Financeiro, que tudo irá depender do número de alunos inscritos. Numa terceira
intervenção, Bárbara alegou que o núcleo, no próximo ano letivo, deveria informar os novos
aluviões que o almoço do Dia de Integração seria oferecido pelo Departamento. Como forma de
contesto, o membro Paulo Pintor interveio e oportunamente respondeu que devido ao pouco
contacto com os novos alunos na primeira semana de aulas, seria quase impossível informá-los,
pelo que, esta seria uma função da Comissão de Faina. Mais uma vez, e devido à presença do
Diretor do Departamento, o Professor Paulo Ferreira, Bárbara interveio e falou da proposta de
divisão do Placard que se encontra no átrio do DETI, sendo que existem dois e um será para dividir
pelos três cursos do departamento e o outro será para a AETTUA. Rafael Martins questionou a
Assembleia se ainda existiam dúvidas a serem colocadas, depois de responder a todas estas
perguntas. Não havendo dúvidas, João Alegria prosseguiu com a apresentação do PAO. Paulo
Pintor mostrou desagrado com tantas atividades propostas para o final do ano e propôs ao núcleo
optar por umas atividades e descartar a hipótese de outras, afirmando até que não concordava
com o Jantar de Gala. Bárbara Jael questionou a possível data do Jantar de Gala e Caio Jacobina
questionou a atribuição dos prémios. O Presidente da Mesa de Assembleia prosseguiu a RGM e
João Alegria avançou para a Secção Administração Interna. O membro João Costa, manifestou-se
em relação ao kit de aluvião por causa da segunda t-shirt sendo esclarecido que essa segunda tshirt só chegará na altura da Semana do Enterro. Paulo Pintor manifestou-se ainda em relação à
Plataforma do NEI, aconselhando a associá-la ao Moodle como se fosse uma Unidade Curricular um meio apropriado, principalmente para os alunos de mestrado. Para finalizar o ponto três da
ordem de trabalho, e como não houve questões seguiu-se a aprovação do PAO 2016, que também
foi aprovado por unanimidade de todos os membros presentes.
No ponto quatro da ordem de trabalho, o coordenador do núcleo, João Ribeiro, informou a
Assembleia acerca da Bolsa de Colaboradores, nomeadamente na claque de apoio ao desporto,
ajuda na organização da gala e/ou jantares e na publicação e divulgação de eventos realizados
pelo Núcleo. Rita Portas mencionou os apontamentos e o acesso a eles, ao que o Coordenador
João Ribeiro respondeu que os alunos terão acesso efetuando o login com as respetivas credenciais.
Bárbara Jael questionou se já se tinha pensado em oradores para a palestra de gestão de tempo.
Pedro Matos, relativamente aos apontamentos, questionou o tipo de apontamentos e mostrou-se
disponível em colaborar. Paulo Pintor questionou a existência dos potenciais oradores para os
workshops técnicos e João Alegria indicou o responsável, o membro Jorge Pereira.
Como não houve mais questões, o Presidente da Mesa de Assembleia, Rafael Martins, às dezanove
horas e vinte minutos deu por encerrada a RGM.

