-------------------------------REUNIÃO GERAL DE MEMBROS ---------------------------------NÚCLEO DE ESTUDANTES DE INFORMÁTICA DA ASSOCIAÇÃO-------------------------ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO -------------------------------------------------------------Mandato 2017--------------------------------------------------------------------------------ATA NÚMERO 3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao décimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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, no Anfiteatro IV do DETI, tendo sido dirigida
pelo Presidente da Mesa da Reunião Geral de Membros do NEI, Rafael
Martins, e secretariada por João Rodrigues e João Peixe Ribeiro, segundo
secretário deste órgão e por um membro desta RGM, que estava a substituir o
primeiro secretário, e que as pessoas que estavam na RGM não se oposeram,
respetivamente. Às dezoito horas, não tendo sido verificado o quórum
necessário para a realização da Assembleia, o presidente informou que esta
iniciar-se-ia pelas dezoito horas e trinta minutos, independentemente do
número de membros presentes na assembleia. ---------------------------------------Às dezoito horas e trinta minutos, após verificação do número de presente,
deu-se início à terceira 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 Relatório Atividades e Contas; ------------------------Ponto quatro: Aprovação do Relatório Atividades e Contas;-------------------------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 sete votos a favor, uma abstenção e zero votos
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente da RGM deu a palavra ao
Hugo Pintor (76610), Responsável Financeiro do NEI, que informou que agora
os assuntos relacionados com o NEI já serão tratados com a nova equipa do
NEI que entrará em funções. De seguida, a coordenadora do NEI, Inês Correia
(76604), que informou os presentes que já estão disponíveis os novos
emblemas do curso na Loja Aveiro é Nosso. --------------------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos, toma a palavra Hugo Pintor, que
começou por apresentar o Relatório de Atividades de Contas (RAC) do

mandato 2017. João Abílio (84732) perguntou a meio da apresentação quais
são as modalidades individuais em que o núcleo se inscreveu, tendo sido
respondido por parte da Inês Correia e do Hugo Pintor.-------------------------------No ponto quatro da ordem de trabalhos, não tendo existido questões sobre o
RAC, para além de melhorar a coesão textual do RAC, procedeu-se à votação,
tendo sido aprovados com sete votos a favor, uma abstenção e zero votos
contra.-----------------------------------------------------------------------------------------------No ponto cinco da ordem de trabalhos, outros assuntos, toma a palavra a Inês
Correia, que em modo de despedida, informou a data da tomada de posse,
indicou que já foi feita a passagem de pastas, disse que estar no núcleo foi
uma grande experiência e desejou boa sorte à nova equipa do NEI. De
seguida, o Hugo Pintor também falou e aconselhou à futura coordenação para
aprender com os erros de anteriores coordenações. Rafael Martins também
discursou, tendo começado a referir que já tem 4 anos de núcleo. Referiu de
seguido que o núcleo desde sempre teve um problema: carência de atividades
na secção Pedagógica. Em seguida, disse que o Desporto está relativamente
bem e que é para continuar e disse que o núcleo pode e deve fazer mais
atividades, podendo mesmo falar com o Diretor de Departamento e outros
professores para propostas de atividades. Deu os parabéns à nova direção da
coordenação por terem “dado o peito às balas” e ter assumido o compromisso
de assumir tal cargo. De seguida, fez um agradecimento à mesa deste ano,
pela sua prestação. Por fim, resumidamente, disse que o associativismo é
essencial para a vida de uma pessoa e que já “passou da moda” ir para a
Universidade para apenas e só tirar o curso. Depois falou o João Peixe
Ribeiro, que referiu que já falou com a futura direção da coordenação, que
gostou da iniciativa tomada e apoia a futura equipa do NEI. No fim, João
Alegria também incentivou e disponibilizou-se para ser colaborador neste
próximo semestre.-------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar, deu-se por encerrada a Reunião Geral
de Membros do NEI da AAUAv pelas dezanove horas e dois minutos 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.----------------------------------------------------------------------------------

