Acta da Reunião Geral de Membros do Pré-Núcleo Estudantes de Sistemas de Informação de
26 de Fevereiro de 2013

Ao vigésimo sexto dia do mês de Fevereiro teve lugar, pelas dezoito horas, no Anfiteatro IV do
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, a
Reunião Geral de Membros do Pré-Núcleo de Estudantes de Sistemas de Informação.

A Mesa de Assembleia, elegida na Reunião Geral de Alunos, realizada dia dezanove de
Dezembro de dois mil e doze, é presidida por Joana Coelho e secretariada por Daniel Rodrigues
e Josimar Cassandra. Teve início às dezoito horas e vinte minutos, com a aprovação da
seguinte ordem de trabalhos:


Ponto Um: Informações.



Ponto Dois: Apresentação e aprovação do Plano de Actividades e Orçamentos do PréNúcleo.



Ponto Três: Outros assuntos.

Na Reunião estiveram presentes 31 pessoas onde até ao momento da votação se ausentaram
da sala 4 pessoas.
No ponto um da ordem de trabalhos, Jorge Fernandes, o Responsável Financeiro, informou
que o Pré-Núcleo de Sistemas de Informação foi aprovado pela AAUAV (Associação de
Académica da Universidade de Aveiro).

No ponto dois da ordem de trabalhos, todos os elementos do Pré-Núcleo explicaram as suas
actividades do Plano de Actividades e Orçamentos. O Paulo Pintor, o Coordenador do PréNúcleo, expôs os objectivos do Pré-Núcleo. De seguida, a Joana Silva abordou a sua área:
secção pedagógica. Aqui abordaram-se temas desde ida às escolas, como palestras e
Workshops. Pelo público foi dado o feedback que era essencial a ida às escolas, e foi proposto
que fosse dado um Workshop de IOS. Foi ainda esclarecido que, até à data, a Comissão de
Curso e o Pré-Núcleo poderão trabalhar em conjunto, mas problemas de secção pedagógica
são tratados pela Comissão de Curso.
Posto isto, foi apresentada a Secção Informativa. O responsável desta secção é o Eduardo
Martins porém este não pode estar presente, e sendo assim esta secção foi apresentada pelo
Jorge Fernandes. Esta secção fala de divulgação, como cartazes, blog, website e moodle, para
chegar de várias maneiras aos alunos. Assim, passou para a secção académica-desportiva,

realizada pelo João Costa, secção que contempla a Taça UA, os Enterro’s e Integr@te’s, o Rally
Tascas com o bar de curso, a recepção aos novos alunos e actividades internas do
departamento.
Por fim, a última secção foi a administrativa, efectuada pelo Diogo Paiva e Hugo Correia, onde
estes falaram do logotipo, kit aluno, base de dados de antigos/actuais alunos e merchandising.
Nesta secção houve muita interacção do público relativamente ao símbolo do núcleo e
também à segurança/manutenção da base de dados dos alunos.
Depois de tudo exposto foi realizada a votação para Aprovação do Plano de Actividades e
Orçamentos, onde das vinte e nove (27) pessoas presentes no momento, vinte e oito (26)
aprovaram e uma (1) pessoa absteve-se.

No ponto três da ordem de trabalhos, Jorge Fernandes e Paulo Pintor falaram de temas como
ENEI 2013, bem como realização de actividade desportiva entre os três núcleos do DETI.

Esgotando-se a ordem de trabalhos e não havendo mais assunto a tratar, foi dada por
encerrada a reunião às dezanove horas e quarenta e cinco minutos, Reunião esta que foi
secretariada por mim, Joana Coelho, de onde se lavrou a presente acta que depois de lida e
aprovada será assinada pelos presentes.

