Ata da Reunião Geral de Membros da Licenciatura em Engenharia Informática e do Mestrado
em Sistemas de Informação de 19 de fevereiro de 2015
Ao décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e vinte
e dois 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 cinco
membros: André Moleirinho, Beatriz Marques, Carlos Cabral, Carlos Pacheco, Carlota Marques,
Cláudio Santos, Cristóvão Freitas, Filipe Castro, Francisco Oliveira, Guilherme Moura, Hugo
Pintor, Inês Correia, Joana Vigário, João Alegria, João Carvalho, Luís Oliveira, Miguel Antunes,
Pedro Neves, Pedro Rodrigues, Paulo Pintor, Rafael Martins, Rita Portas, Rui Azevedo, Rui
Serrano, Sara Furão.
A reunião teve a seguinte ordem de pontos de trabalho:
1. Leitura e aprovação da ata da RGM anterior;
2. Apresentação e aprovação do Plano de Atividades e Orçamentos;
3. Apresentação e aprovação do Emblema do curso;
4. Outros Assuntos.
Antes de proceder com a leitura da ordem de pontos de trabalho, foi questionado aos membros
presentes se a ex. aluna de Mestrado em Sistemas de Informação, Joana Silva, poderia assistir à
RGM. Foi realizada uma votação, contendo uma abstenção e um total de vinte e quatro votos a
favor. Assim sendo, Joana Silva assistiu à RGM porém não participou em nenhuma votação.
Assim procedeu-se à aprovação da ata da RGM anterior, lida por mim, Joana Vigário, e redigida
por João Alegria, contendo uma abstenção e um total de vinte e quatro votos a favor.
Referente ao segundo ponto, Rafael Martins e Rita Portas apresentaram o Plano de Atividades e
Orçamentos (PAO), apresentando cada secção e suas contas. Depois da explicação de ambos,
foram levantadas algumas questões pelos membros presentes. Paulo Pintor pergunta o que
diferencia o PAO apresentado com os documentos dos anos passados, onde Filipe Castro, Rafael
Martins e João Alegria justificam e apresentam algumas das novas atividades.
O coordenador Rafael Martins questionou a mesa RGM se era possível trocar a ordem dos
pontos 3 e 4, só pelo simples facto de continuar com informações do Núcleo de Estudantes de
Informática.

O ponto quatro teve a intervenção do Rafael Martins e da Rita Portas relativamente a
informações sobre o jantar de comemoração do 2º aniversário do NEI, bem como o
merchandising do núcleo, a taça UA, o ENEI e a guerra de balões do DETI. Paulo Pintor intervém
dizendo que seria uma boa aposta cativar alunos para a participação na Semana Informática do
Instituto Superior Técnico, visto ser um evento bastante interessante, principalmente para os
finalistas dos cursos.
O quarto e último ponto contou com a apresentação e aprovação do emblema de curso. Foi
definido por mim, Joana Vigário, que cada elemento presente apenas podia votar num emblema
e que não seriam aceites sugestões de mudança para qualquer um dos emblemas. Pedro Neves
apresentou duas propostas para eleição, explicando os símbolos e o significado dos mesmos.
Algumas ideias foram trocadas depois da apresentação, discutindo-se algumas limitações
sentidas no desenho, como falta de cores disponíveis para simbolizar o curso LEI e falta de
técnica de desenho. Depois de alguma discussão foi precedida a votação, contando com vinte e
quatro votantes. Assim, a votação foi dividia por abstenções, com 8 votos, emblema número 1,
com 14 votos, e emblema número 2, com 3 votos. O emblema número 1 foi o emblema
escolhido pelos membros e será apresentado por Pedro Neves na próxima Caldeirada de
Mestres.
A Reunião Geral de Membros teve término pelas dezanove horas e vinte e dois minutos, sendo
dirigida e secretariada por mim, Joana Vigário, Presidente da Mesa da Reunião Geral de
Membros.

