Ata do Ato de Eleição da Comissão de Faina de TSI de 22 de Maio de 2013
Ao vigésimo segundo dia do mês de Maio de dois mil e treze teve lugar, pelas dezoito
horas e trinta minutos, no Anfiteatro IV do Departamento de Eletrónica,
Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, a Reunião de Faina do
curso de Tecnologias e Sistemas de Informação.
Teve início às dezoito horas e quarenta minutos, com presença de 46 pessoas e com a
aprovação da seguinte ordem de trabalhos:
 Ponto Um: Assuntos relativos à Comissão cessante;
 Ponto Dois: Eleição de Mestre de Curso e Comissão de Faina;
 Ponto Três: Outros assuntos.

No ponto um da ordem de trabalhos, o Mestre de Curso cessante Diogo Paiva, e um
elemento da Comissão de Faina cessante, Joana Coelho, fizeram o balanço do ano
letivo, discutindo o que correu bem e menos bem durante o mandato.
No ponto dois da ordem de trabalhos, foi apresentada a única Lista candidata a Mestre
de Curso e Comissão de Faina do próximo ano letivo, onde a candidata a Mestre de
Curso explicou o objetivo da lista e cada elemento deu o seu parecer.
Para Mestre de Curso, a Salgadíssima Trindade aprovou que a Joana Silva (de 4ª
Matricula) fosse indigitada a Varina para conseguir prosseguir com a candidatura.
Posto isto, procedeu-se à divulgação da lista.
Lista X
Mestre de Curso:
49682
Joana Catarina Santos Silva

4 Matrículas

Comissão de Faina
50143
Rita Alexandra da Fonseca Jesus
60151
Fábio Luís Estima de Almeida
60403
Marcos Oliveira Moreira da Silva
59791
Pedro Miguel Pereira Neves
60729
Sérgio Oliveira Martins
65791
Andreia Castro Ferreira
64649
João Gonçalo Peixe Ribeiro
65256
Luís Filipe Almeida Santos
68281
Maxlaine Silva Moreira
67840
Rafael José da Silva Martins

4 Matrículas
3 Matrículas
3 Matrículas
3 Matrículas
3 Matrículas
2 Matrículas
2 Matrículas
2 Matrículas
1 Matrícula
1 Matrícula

Inicialmente estavam presentes 46 pessoas, mas na hora da votação já só se
encontravam presentes 43 pessoas.
Procedeu-se assim à votação, que foi secreta, realizada por 43 pessoas, onde trinta e
quatro (34) votos foram para a Lista X, seis (6) votos em branco, e três (3) votos nulos.

No ponto três da ordem de trabalhos, foram discutidos tópicos que têm interesse para
toda a faina, como a adesão às atividades realizadas pela faina.
Esgotando-se a ordem de trabalhos e não havendo mais assuntos a tratar, foi dada por
encerrada a reunião às dezanove horas e quarenta minutos, Reunião esta que foi
secretariada por mim, Joana Coelho, de onde se lavrou a presente acta.

