Ata da Reunião Geral de Membros da Licenciatura em Engenharia Informática e do Mestrado
em Sistemas de Informação de 07 de abril de 2015
Ao sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, pelas dezanove horas, 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 dezanove membros.
A reunião teve a seguinte ordem de pontos de trabalho:
1. Aprovação da ata da RGM anterior;
2. Discussão de assuntos relacionados com a Semana Académica 2015;
3. Outros Assuntos.
Antes de proceder com a leitura da ordem de pontos de trabalho, com treze membros
presentes, foi questionado aos mesmos se a ex. aluna de Mestrado em Sistemas de Informação,
Joana Silva, poderia assistir à RGM. Foi realizada uma votação, contendo treze 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, já com quinze membros na sala,
redigida por mim, Joana Vigário, contendo uma abstenção e um total de catorze votos a favor.
Referente ao segundo ponto, foram abordados temas como o desfile de Enterro 2015, a CRCC, a
barraca de curso no Enterro 2015 e a Bênção de Finalistas 2015. Rafael Martins apresenta a
proposta de barraca do núcleo aos presentes, explicando a mesma e solicitando opiniões dos
presentes. Após alguma discussão procedeu-se à votação da proposta, onde estavam dezanove
pessoas na sala, contendo com uma abstenção e um total de dezoito votos a favor.
O último ponto contou com sugestões do núcleo para resolver alguns problemas sentidos em
certas unidades curriculares, como sessões de explicações lecionada por docentes de modo a
dar uma oportunidade aos alunos interessados em recuperar nas mesmas unidades curriculares.
Depois da mesma apresentação, Rafael Martins falou do merchandising de curso e também da
Guerra de Balões do DETI.
A Reunião Geral de Membros teve término pelas vinte horas e vinte minutos, sendo dirigida e
secretariada por mim, Joana Vigário, Presidente da Mesa da Reunião Geral de Membros.

