Ata da Reunião Geral de Membros da Licenciatura em Engenharia Informática e do Mestrado
em Sistemas de Informação de 06 de novembro de 2014

Ao sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e vinte e
cinco minutos, teve início a Reunião Geral de Membros do Núcleo de Estudantes de Informática,
com lugar no Anfiteatro IV do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da
Universidade de Aveiro. Esta reunião teve um total de vinte e nove membros: João Alegria,
Joana Silva, Carlos Cabral, Pedro Neves, Marcos Silva, Joana Coelho, Paulo Pintor, Miguel
Antunes, Guilherme Moura, Rita Portas, Hugo Pintor, Sara Furão, Catarina Vinagre, Beatriz
Marques, Pedro Rodrigues, Inês Correia, David Ferreira, Emanuel Laranjo, Maxlaine Moreira,
Ana Mendes, Carlos Pacheco, Marcelo Cardoso, Luís Oliveira, Ana Filipa Cunha, Daniela
Carvalho, Fábio Almeida, Rafael Martins, Josimar Cassandra e José Rocha.
A reunião teve a seguinte ordem de pontos de trabalho:
1. Leitura e aprovação da ata da RGM anterior;
2. Informações;
3. Apresentação da nova linha de merchandising “Aveiro é Nosso”;
4. Apresentação e votação para o novo emblema de curso;
5. Outros assuntos.
Relativamente ao primeiro ponto, a referida ata foi lida por mim, João Alegria, sendo depois
aprovada por unanimidade de todos os membros presentes no momento, tendo assim vinte e
nove votos a favor.
Referente ao segundo ponto, Joana Silva informa que segunda-feira, dia oito, a Deloitte –
empresa do ramo da auditoria – estará presente na Universidade de Aveiro para um Challenge e
recrutamento de estudantes em final de ciclo, tanto de licenciatura como de mestrado. Após
isso, apontou que as contas do Integr@te foram encerradas, terminando com um lucro de
1060,92€, o maior lucro obtido por parte do Núcleo de Estudantes de Informática em semanas
académicas. Foi ainda mencionado que no decorrer deste mesmo dia, às 23:30h, teria lugar a
segunda jornada da equipa de futsal masculino, apelando a presença de todos.

O ponto três teve a intervenção de Paulo Pintor, para apresentar a todos os presentes a nova
linha de merchandising “Aveiro é Nosso”, apresentando as várias peças de vestuário: casacos,
hoodies, polos e t-shirts e também o cachecol – a mais recente aquisição como iniciativa de
apoio às equipas do Núcleo de Estudantes de Informática participantes na Taça UA. Acrescentou
também que brevemente estaria disponível um formulário no portal do NEI para a reserva do
merchandising, existindo pré-pagamento de metade do custo da peça.
O quarto tópico serviu para a apresentação e posterior aprovação do novo emblema de curso de
Engenharia Informática. A ordem de apresentação dos emblemas foi: Pedro Neves, Rafael
Martins, Carlos Pacheco e Fábio Almeida com seis alternativas (emblemas um a seis); Miguel
Antunes e Guilherme Moura com quatro alternativas (emblemas sete a dez) e por último, Joana
Silva com uma alternativa (emblema onze). Após a apresentação destas, os emblemas de um a
oito não tiveram nenhum voto, o emblema nove ficou com dezoito votos, o emblema dez foi
votado por nove elementos e o emblema onze obteve dois votos.
Desta forma, o emblema nove proposto por Miguel Antunes e Guilherme Moura foi inicialmente
eleito por decisão unânime como novo emblema de curso de Engenharia Informática. Porém, a
pedido dos presentes, foi proposta uma pequena alteração nesse emblema levando a uma nova
votação que se centrou na alteração do fundo do emblema da cor branca para a cor laranja. É
de notar que o número total de presentes sofreu um decréscimo de seis elementos, podendo
contar com vinte e três presentes para a votação. Com uma abstenção de quatro pessoas, a
versão de fundo branco reuniu catorze votos, sendo esta a vencedora, contra os cinco votos da
versão laranja.
A Reunião Geral de Membros teve término pelas dezanove horas e vinte e cinco minutos, sendo
dirigida e secretariada por mim, João Alegria, com o apoio de Josimar Cassandra, secretários da
Mesa da Reunião Geral de Membros.

