Ata da Reunião Geral de Membros da Licenciatura em Engenharia Informática e do Mestrado em
Sistemas de Informação de 7 de abril de 2016
___ Ao sétimo dia do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas e quinze
minutos, teve início a Reunião Geral de Membros do Núcleo de Estudantes de Informática, na
sala cento e dezanove do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da
Universidade de Aveiro, presidida por Rafael Martins, secretariada por Andreia Castro e Ana
Cunha._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Deu-se início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ____________________________
-Ponto um.____________________________________________________________________
Aprovação da Ata da ultima Reunião Geral de Membros; _______________________________
-Ponto dois. ___________________________________________________________________
Apresentação e discussão de atividades relativas à semana académica; ____________________
-Ponto três. ___________________________________________________________________
Apresentação de atividades futuras; ________________________________________________
-Ponto quatro. _________________________________________________________________
Outros assuntos. _______________________________________________________________
___ No ponto um da ordem de trabalhos, o presidente de mesa da Reunião Geral de Membros
(RGM) questionou o quorum sobre a possibilidade de aprovar a Ata relativa à RGM à data de
dezoito de fevereiro de dois mil e dezasseis, sem a mesma ter sido lida no momento, uma vez
disponibilizada anteriormente na plataforma on-line do Núcleo de Estudantes de Informática
(http://www.nei.pt). Não existindo algum constrangimento, procedeu-se à votação da mesma.
A Ata anterior é aprovada com dez votos a favor, nenhum contra e uma abstenção. __________
___ No ponto dois da ordem de trabalhos, João Alegria (68661, Responsável Financeiro (RF) do
NEI) apresenta a equipa responsável pela Comissão Responsável do Carro de Curso (CRCC),
sendo esta constituída pelos alunos João Alegria (68661), Luís Santos (65256) e Bruno Barbosa
(72059). Mais informa, que a venda atual de quermesses estava situada entre as duzentas e
setenta e cinto e as trezentas. Ainda relativamente à equipa da CRCC, informa que dia onze de
abril de dois mil e dezasseis irá ter lugar uma formação pelas vinte e uma horas em local a definir
para a mesma. O RF do NEI adiantou também a informação de que o início para a construção do
carro de curso encontrava-se em data a definir, no entanto, os prazos limite para a apresentação
da maquete e dos materiais necessários para a mesma teriam de ser entregues até dia treze do
mesmo mês. __________________________________________________________________
___ Relativamente ainda ao ponto dois da ordem de trabalhos foi levantada uma questão
relativa à barraca de curso, onde o aluno João Alegria apela em nome do NEI para que a comissão
de faina peça ajuda aos alunos de primeiro ano para a construção da barraquinha de curso,
informando que o prazo de construção iria decorrer nos dias dois e três de maio de dois mil e
dezasseis. Foram ainda apresentadas duas propostas para a construção e decoração da
barraquinha, culminando numa discussão aberta para debate. ___________________________
__ No ponto três da ordem de trabalhos, mais uma vez, João Alegria, informa sobre a
organização do jantar de desfile de enterro, apelando à presença dos presentes e que os
mesmos incentivem a presença de todos os elementos a quem este se destina. _____________
__ No ponto quatro da ordem de trabalhos, surgem duas propostas de atividades à coordenação
do NEI, David Ferreira (72219), sugere a realização de uma atividade de cariz social, passando
pela angariação de fundos, com o objetivo de realizar uma doação a uma criança com problemas
de saúde crónicos, a segunda proposta de atividade foi sugerida por Rafael Martins (67840),
onde propôs uma atividade de cariz formativo relativamente às más práticas de programação.
___ Não havendo outros assuntos a serem tratados, foi dada por terminada a RGM, pelas
dezanove horas e cinquenta e oito minutos. __________________________________________

