Acta da Reunião de Faina

No passado dia 10 de Maio de 2012 foi realizada uma reunião geral de faina convocada
pela comissão de faina cessante. A reunião contou com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Leitura e apresentação do novo regulamento de eleição de comissões de faina
2. Apresentação da lista de aprovados pela faina no corrente ano lectivo
3. Votação para o modo de eleição da próxima comissão de faina
4. Outros assuntos

A reunião foi presidida pela Comissão de Faina cessante, a Mestre de Curso e o Mestre
do Salgado. Foi dirigida pelo Mestre do Salgado.
No primeiro ponto foi apresentado o novo regulamento que rege a eleição da
comissão de faina e posteriormente esclarecidas dúvidas sobre a mesma.
No seguimento da apresentação do novo regulamento foram também apresentadas as
alterações que foram recentemente introduzidas no código de faina e o respectivo
esclarecimento de dúvidas.
No segundo ponto da reunião foi apresenta a lista dos aluviões, mais recentemente
moliços e moliças, que foram aprovados e reprovados na faina do presente ano
lectivo. Foi dito aluno a aluno, e no caso dos reprovados foi dada a respectiva
justificação para a sua não passagem. Posto isto, foram esclarecidas também algumas
dúvidas que os alunos reprovados foram questionando.
No terceiro ponto da reunião, foi pedido aos alunos reprovados que se ausentassem
da sala por alguns minutos para que se pudesse proceder à votação. Assim, de 47
pessoas presentes na sala, 5 ausentaram-se. A cada um dos alunos foi entregue um
papel para que pudesse expressar a sua escolha.
Da votação saiu o seguinte resultado:
Eleição por Lista – 32 votos

Eleição Individual – 7 votos
Nulos – 1
Brancos – 2
Sendo assim, foi deliberado que a eleição da próxima comissão de faina será realizada
através de listas. Os alunos foram informados das respectivas datas para entrega das
candidaturas.
Posto isto, a reunião foi dada por encerrada.

Aveiro, 11 de Maio de 2012
Joana Silva

Em anexo segue a lista dos alunos reprovados pela Comissão de Faina:
•

Alberto Oliveira

•

Alexander Vieira

•

André Espinha

•

André Bastos

•

Bernardo Almeida

•

Guilherme Moura

•

João Oliveira

•

Jorge Ferreira

•

Mário Júlio

•

Martim Santos

•

Nuno Barreto

•

Pedro Vidal

•

Rui Azevedo

•

Vítor Tavares

•

Vítor Vaz

•

Bruno Pinto

•

Fábio Lopes

•

Filipe Castro

•

Oleg Moshura

