Ata da Reunião Geral de Membros de Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação
e Mestrado em Sistemas de Informação

No dia onze de Dezembro de dois mil e treze, pelas quinze horas e vinte e cinco minutos, deuse inicio a Reunião Geral de Membros no Anfiteatro IV do DETI, com um total de vinte e seis
membros: Alberto Pedro, André Soares, Barbara Joel, Carlos Cabral, Daniel Moreira, Eduardo
Martins, Emanuel Laranjo, Filipe Castro, Hugo Correia, Joana Coelho, Joana Silva, João Alegria,
João Costa, João Ribeiro, Jorge Fernandes, José Pedro Carmo, Josimar Cassandra, Marcelo
Cardoso, Marco Miranda, Marcos Silva, Luís Santos, Paulo Oliveira, Pedro Neves, Ricardo
Antão, Rita Jesus e Rita Portas. A reunião teve a seguinte ordem de pontos de trabalho:
1 – Leitura e aprovação da Ata da última RGM
2 – Informações
3 – Apresentação do Relatório de Atividades e Contas
4 - Outros Assuntos
Referente ao Ponto 1, a referida Ata foi lida por mim, Joana Coelho, após a leitura, esta foi
aprovada com a unanimidade dos presentes.
Referente ao Ponto 2, Jorge Fernandes mostra preocupação com a continuidade do núcleo, na
importância do mesmo no Departamento, inclusive no processo de mudança de plano
curricular esperado para o próximo ano letivo. Enfatiza a responsabilidade que o núcleo tem
de unir os alunos e agradece, falando pessoalmente e em nome de todos os elementos do
núcleo, a participação, empenho dos alunos e também o ótimo feedback recebido a partir dos
mesmos.
Referente ao Ponto 3, Jorge Fernandes procedeu à divulgação do Relatório de Atividades e
Contas, onde explica que não é o RAC final porque as contas ainda não estão totalmente
fechadas. Primeiramente fala das secções de coordenação e académico/desportiva. São
mostradas as contas ENEI 2013/2014, das contas do Enterro/Integr@te, das contas da CRCC e
das atividades da coordenação. E ainda as contas das equipas feminina/masculina que
participam na Taça UA, e do almoço de receção ao novos alunos. Posto estes tópicos,
relativamente à secção pedagógica, são abordadas as participações em congressos, bem como
idas a escolas secundárias e as conversas informais do NESI. A secção administrativa teve
gastos na execução da plataforma web (o site do NESI), e além da plataforma, foi desenhada a
linha de merchandising do NESI bem como a divulgação de noticias/atividades no Moodle do
NESI e nas redes sociais. Por fim, foi apresentado o balanço final de ano, no qual o montante
disponível fica inteiramente para o próximo mandato do NESI.
Aquando do término da explicação do RAC, houve a votação para a aprovação do RAC.
Nenhum membro se opôs, um membro absteve-se e vinte e cinco membros votaram a favor
do RAC, ou seja, o RAC 2013 foi aprovado.
A Reunião Geral de Membros Extraordinária teve término por volta das catorze horas e doze
minutos, dirigida e secretariada por mim, Joana Coelho, Presidente da Mesa de Assembleia.
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