Ata da Reunião de Faina de Tecnologias e Sistemas de Informação de 29 de maio de 2014

Ao vigésimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e catorze, pelas dezanove horas e
cinquenta minutos, teve início a Reunião de Faina de Tecnologias e Sistemas de Informação da
Universidade de Aveiro. Esta reunião teve um total de trinta e uma pessoas: Ana Cunha, Ana
Mendes, Andreia Castro, Beatriz Marques, Bruno Barbosa, Bruno Pinto, Carlos Cabral, Carlos
Pacheco, Catarina Vinagre, Cristóvão Freitas, Daniel Moreira, David Ferreira, David Oliveira,
Fábio Almeida, Joana Silva, João Alegria, João Limas, João Ribeiro, Luís Oliveira, Luís Santos,
Marcelo Cardoso, Marcos Silva, Marina Wischert, Maxlaine Moreira, Pedro Neves, Rafael
Martins, Rita Jesus, Rita Portas, Sara Furão, Sérgio Martins, Tiago Teixeira.
A reunião teve a seguinte ordem de pontos de trabalho:
1. Informações;
2. Apresentação dos candidatos à próxima Comissão de Faina de LEI;
3. Eleição dos membros constituintes da próxima Comissão de Faina;
4. Outros assuntos.
Relativamente ao primeiro ponto, a Mestre de Curso da Comissão de Faina cessante, Joana
Silva, transmitiu algumas informações relacionadas com a eleição da próxima Comissão de
Faina da Licenciatura em Engenharia Informática começando por mencionar que, segundo o
método de eleição escolhido na reunião de faina anterior, os candidatos seriam apresentados
e votados individualmente.
Seguiram-se informações sobre as candidaturas à Comissão de Faina, relembrando os pontos
mais importantes do Canal II – Canal Regulamentador da Candidatura e Eleição da Comissão de
Faina do Curso – acerca do método de eleição individual. Reforçou-se o facto de apenas serem
elegíveis os candidatos presentes na reunião, tendo em conta o ponto 2 do Artigo 3º Elegibilidade – do Canal II que diz que “Ficam expressamente proibidas as candidaturas por
qualquer forma de representação.”.
Relativamente ao segundo ponto, foi apresentada a lista completa de candidatos à próxima
Comissão de Faina.

Tendo em conta o referido anteriormente sobre a elegibilidade dos candidatos deixaram de
ser elegíveis os seguintes candidatos por falta de comparência à reunião:

Diogo Reis

3ª Matrícula

Alex Santos

2ª Matrícula

Eduardo Martins

2ª Matrícula

Segundo o ponto 1 do Artigo 3º do Canal Regulamentador da Candidatura e Eleição da
Comissão de Faina do Curso refere também, relativamente à elegibilidade, que “São elegíveis
para as Comissões de Faina todos os elementos que venham a adquirir o grau de Junco ou
Caniça no ano letivo correspondente ao mandato.”. Contudo, como os candidatos seriam
eleitos segundo o método de eleição individual, os atuais Moliços apenas poderiam ir a
votação caso não existissem membros suficientes de segunda matrícula ou superior para
preencher as vagas existentes. Desta forma, como existiam treze candidatos com pelo menos
duas matrículas, não foram incluídos na votação os seguintes candidatos:

Bruno Barbosa

1ª Matrícula

Marcelo Cardoso

1ª Matrícula

Bruno Pinto

1ª Matrícula

Seguidamente passou-se ao terceiro ponto em que cada um dos restantes candidatos
procedeu à sua apresentação aos presentes e à apresentação dos aspetos que consideravam
mais importantes para valorizar a sua candidatura e justificar a sua integração na próxima
Comissão de Faina.
Segundo o Canal II, na eleição por método individual, devem existir duas votações distintas:
uma para eleição do futuro Mestre de Curso e outra para eleição dos elementos da Comissão
de Faina. Contudo, visto que não existiu nenhum atual Mestre a candidatar-se ao cargo de
Mestre de Curso, será nomeado pela Salgadíssima Trindade um Arrais de entre os candidatos
de quarta matrícula que pretendam ocupar o cargo e que sejam votados para integrar a
próxima Comissão de Faina.

Sendo assim, procedeu-se apenas à votação para os membros a integrar a próxima Comissão
de Faina em que cada um dos trinta e um presentes na reunião poderia votar em três dos
candidatos. Esta votação resultou no seguinte:

1

Rafael Martins

2ª Matrícula

16 Votos

2

Luís Oliveira

2ª Matrícula

13 Votos

3

Sérgio Martins

4ª Matrícula

10 Votos

4

Sara Furão

2ª Matrícula

10 Votos

5

Pedro Neves

4ª Matrícula

9 Votos

6

Luís Santos

3ª Matrícula

8 Votos

7

Carlos Pacheco

4ª Matrícula

6 Votos

8

Catarina Vinagre

2ª Matrícula

5 Votos

9

João Alegria

2ª Matrícula

5 Votos

10

Fábio de Almeida

4ª Matrícula

4 Votos

11

Maxlaine Moreira

2ª Matrícula

3 Votos

--

Marina Wischert

2ª Matrícula

2 Votos

--

João Limas

2ª Matrícula

2 Votos

Considerando os resultados dos votos apresentados na tabela anterior foi assim eleita a
próxima Comissão de Faina que será composta pelos onze elementos mais votados.
Relativamente ao quarto ponto, foi apenas mencionado que posteriormente será divulgado o
Arrais nomeado pela Salgadíssima Trindade.
A Reunião de Faina de Tecnologias e Sistemas de Informação teve término pelas vinte e uma
horas.

