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-----------------------------------ASSEMBLEIA GERAL DA ----------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO------------ 

------------------------------------------Mandato 2018-------------------------------------------- 

---------------------------------------ATA NÚMERO UM----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, em 
cumprimento da convocatória emanada nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 28.º dos Estatutos da Associação Académica da Universidade 
de Aveiro (AAUAv), reuniu a Assembleia Geral da AAUAv, no auditório da 
Casa do Estudante, tendo sido dirigida pelo Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, André Moleirinho, e secretariada pelo vice-presidente e 
primeiro secretário deste orgão, Miguel Silva e Francisca Matos, 
respetivamente. Às vinte e uma horas, não tendo sido verificado quórum 
necessário para a realização da Assembleia, o presidente informou que, nos 
termos do nº1 do artigo 17.o do Regimento, esta iniciar-se-ia pelas vinte uma 
horas e trinta minutos, independentemente do número de membros presentes 
na assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às vinte e uma horas e trinta minutos, após a verificação do número de 

presentes, deu-se inicio à primeira Assembleia Geral do mandato de 2018, 

apresentando a ordem de trabalhos pré-estabelecida. O Presidente da MAG, 

nos termos do artigo 19.º do Regimento, questionou se algum dos presentes 

pretendia propor outros assuntos a discussão. Manifestou essa intenção a 

estudante Tatiana Filipa com o número mecanográfico 83664. Não existindo 

mais inscrições, foi aceite a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Aprovação da Ata da Assembleia Anterior; ---------------------------------- 

Ponto dois: Informações; ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e 

Orçamentos da AAUAv de 2018; ------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e 

Orçamento dos Núcleos Setoriais da AAUAv de 2018; --------------------------------- 

Ponto cinco: Eleição da Comissão de Gestão da TFAAUAv--------------------------- 

Ponto seis: Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, a estudante Jéssica Câmara, com o número mecanográfico 

70167, solicitou à Assembleia uma alteração na ordem de trabalhos que 

consiste no Ponto cinco ser o Ponto três. Não existindo oposição, foi aceite a 

alteração.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto um da ordem de trabalhos, foi colocada à discussão a ata da 

assembleia anterior, tendo a estudante Sílvia Reis, com o número 

mecanográfico 68387, referido a troca ocorrida entre intervenção da mesma, 

que corresponde à questão do aluguer da tenda na Semana de Integração 

HUG, e a intervenção da estudante Carlota Pereira, número mecanográfico 

76393, que questionou acerca da justificação de valores negativos na semana 
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de enterro sendo zero euros o valor previsto pelo Plano de Atividades e 

Orçamento. Não havendo mais questões, procedeu-se à votação, tendo sido 

aprovada com cinquenta e três votos a favor, quatro abstenções e zero votos 

contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente da MAG informou a 

assembleia de que decorre, atualmente, o processo eleitoral do Conselho 

Pedagógico, sendo que até ao dia vinte e um do presente mês se encontram 

dísponiveis os cadernos eleitorais provisórios. Informa ainda que, dia seis de 

março irá decorrer as formações às mesas das RGMs. De seguida, o 

presidente da MAG deu a palavra ao presidente da Direção da AAUAv, Xavier 

Vieira. Este começou por informar sobre o evento dos 25 anos do núcleo 

setorial MTC, que decorreu durante dois dias no auditório da Reitoria. Informa 

também que, decorreu a primeira festa no bar de estudante, esta também 

relacionada com os 25 anos do MTC e que na semana presente se irá realizar 

o Grande Arraial Académico. Menciona ainda que, decorreu os primeiros CNUs 

e que se realizou o Forma-te AAUAv 2018. Relembra a alteração ocorrida no 

calendário do ano letivo devido à mudança da data da Semana Académica, 

sendo esta de vinte a vinte e seis de abril. Prossegue, informando que está a 

decorrer também o processo eleitoral do Senhor Reitor. Termina referindo que 

a Tomada de Posse da FAIRe será no dia vinte do presente mês. De seguida, 

não havendo informações a prestar por parte do Conselho Fiscal e Jurisdição, 

tomou a palavra André Moleirinho, com o número mecanográfico 76609, 

Presidente Adjunto da CPCI do Conselho Pedagógico. Este informou acerca 

das visitas às unidades orgânicas estando estas a findar. Não havendo 

dúvidas sobre as informações prestadas, o Presidente da MAG encerrou o 

ponto dois da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------ 

No ponto três da ordem de trabalhos, Eleição da Comissão de Gestão da 

TFAAUAv, toma a palavra a representante Jéssica Câmara, com o número 

mecanográfico 70167, que reforça a necessidade da criação da Comissão de 

Gestão da Tuna Feminina, devido à falta de candidaturas aquando o processo 

eleitoral dos núcleos, que fez com que o acesso ao endereço eletronico e à 

plataforma fossem perdidos. Informou ainda acerca das despesas pendentes 

devido à falta de acesso referida anteriormente. Por fim propôs para integrar 

esta comissão a própria e a colega Catarina Costa, com o número 

mecanográfico 85545. Não havendo questões, procedeu-se à votação, tendo 

sido aprovada com setenta e sete votos a favor, sete abstenções e zero votos 

contra.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dá-se por encerrado o ponto três da ordem de trabalhos.------------------------------ 

No ponto quatro da ordem de trabalhos, deu-se início à apresentação do Plano 

de Atividades e Orçamentos da AAUAv para o mandato de dois mil e dezoito, 

sendo este apresentado pelo Presidente da Direção da AAUAv, Xavier Vieira. 

Tendo sido mencionadas as várias atividades propostas para os diversos 

setores. De seguida, a estudante Sílvia Reis, número mecanográfico 68387, 
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questiona a existência do NEEB, à qual Xavier Vieira responde, que o núcleo 

não apresentou candidatura por isso encontra-se inativo. Sílvia Reis questiona 

ainda se o financiamento referido para o GRETUA está relacionado com a 

bancada. Xavier Vieira refere que a bancada se encontra colocada, porém a 

razão não é a colocação da mesma mas sim a criação de um mecanismo que 

gere o equilíbrio nos financiamentos com base, tanto na estratégia política, 

como em critérios objetivos. Propõe, além do equilíbrio do sistema, uma linha 

de financiamento para a inovação. Sílvia Reis direcionou a sua intervenção 

para a criação de uma fórmula para o financiamento. Xavier Vieira, responde 

afirmativamente, referindo que aguarda contributos. Por fim, Sílvia Reis 

questiona acerca da credibilidade do orçamento previsto pelo PAO 

relativamente à Semana Académica. Xavier vieira, refere que acredita que a 

mudança da data, de local e os esforços realizados com o Município de Aveiro 

e a Reitoria permitirão o orçamento previsto. De seguida, o presidente da MAG 

questiona a estudante se esta ficou esclarecida à qual responde 

positivamente.--------------------------------------------------------------------------------------  

Foi realizada uma segunda intervenção, por parte do estudante Ricardo 

Santos, com o número mecanográfico 80331, que questiona tendo em conta a 

dimensão do desporto na Universidade de Aveiro se não compensaria ter mais 

um funcionário nessa área. Xavier Vieira responde que segundo a sua visão 

esse funcionário deveria estar integrado nos Serviços de Acção Social com o 

intuito de dar apoio à instalação desportiva do pavilhão Aristides Hall. Ricardo 

Santos questiona ainda sobre a continuidade das ACDs. Relativamente a esta 

questão, Xavier Vieira explica que o conceito de Atividades Culturais e 

Desportivas em si tem de terminar, sendo que o objetivo será renovar 

completamente o conceito, com reuniões com a Universidade de Aveiro e com 

a equipa de técnicos desportivos da AAUAv. Por fim, Ricardo Santos questiona 

o facto de se criar um bar no pavilhão e não no DLC. Xavier Vieira responde 

que não exclui essa hipótese porém neste momente o edifício do 

Departamento de Línguas e Culturas não se encontra com condições para tal. 

Sentindo-se esclarecido a todas as questões.---------------------------------------------

----------------- 

Foi realizada uma terceira intervenção, novamente por parte da estudante 

Sílvia Reis que sugeria um aumento no valor previsto no PAO para o Bar de 

Estudante, equivalente ao ano anterior, de maneira a não prever um valor tão 

elevado para a Semana Académica.--------------------------------------------------------- 

De seguida, intervém novamente o estudante Ricardo Santos, que questiona 

que apoio pode ser disponibilizado aos núcleos setoriais para facilitar o 

alargamento das suas atividades, desportivas e culturais, até às Escolas 

Politécnicas ESTGA e ESAN. Xavier Vieira responde que a questão deve ser 

discutida e enquadrada no modelo de financiamento. Ricardo Santos afirma 

estar esclarecido.---------------------------------------------------------------------------------- 

Não existindo mais questões, Mariana Garrido, Presidente do Conselho Fiscal 

e de Jurisdição da AAUAv, emitiu um parecer positivo sobre o Plano de 
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Atividades e Orçamento, que será anexado a esta ata. Terminado o parecer, e 

não tendo sido levantada nenhuma questão, foi colocado à votação, pelo 

presidente da MAG, o plano de atividades e orçamento, tendo sido aprovado 

com 87 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra. ---------------------------------- 

Dá-se por encerrado o ponto quatro da ordem de trabalhos.-------------------------- 

No ponto cinco da ordem de trabalhos, os representantes dos Núcleos 

Sectoriais da AAUAv presentes apresentaram os seus Planos de Atividades e 

Orçamentos para o ano de dois mil e dezoito. Iniciou-se com a apresentação 

do PAO do Núcleo de Capoeira, sendo aprovado por unanimidade, com 89 

votos a favor. Procedeu-se a apresentação do PAO da MTC com 89 votos a 

favor, 0 votos contra e 0 direitos de não voto. De seguida é apresentado o PAO 

do Núcleo da Bicicleta aprovado por unanimidade e igualdade de votos a favor 

dos núcleos anteriores, 89. O núcleo de Xadrez  apresenta o respetivo PAO 

sendo este aprovado com 0 votos contra, 0 direitos de não votos e 82 votos a 

favor. Dando continuidade à apresentação do PAO, segue-se o GrETUA 

aprovado por unanimidade com 82 votos a favor. De seguida, a apresentação 

do PAO da MarnoTuna com 0 votos contra, 2 direitos de não voto e 76 votos a 

favor. Seguida a divulgação e explicação do PAO do Núcleo de Comunicação 

e Fotografia, contando 0 votos contra, 0 direitos de não voto e 74 votos a favor. 

Continuando no ponto cinco da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral de Alunos, coloca à discussão o PAO do Núcleo de Futebol, 

presenciando 0 votos contra, 2 direitos de não voto e 71 votos a favor. E por 

último a apresentação do PAO da TUA aprovado por unanimidade e contando 

com 72 votos a favor. ------------------------------------------------------------------------

Com um total de 72 elementos na assembleia, dá-se por encerrado o ponto 

cinco da ordem de trabalhos, na ausência de qualquer assunto a discutir.--------

No ponto seis da ordem de trabalhos, outros assuntos, a estudante Tatiana 

Filipa, com o número mecanográfico 83664, pede a palavra a propósito do 

Relatório Anual de Contas do NAE-ISCA. Tatiana Filipa refere que no passado 

dia quinze de janeiro foi aprovado em RGM o RAC relativo ao NAE-ISCA que 

apresentava erros como, falta de posição financeira final, inventário feito 

incompleto e faturas por emitir. Refere ainda que, foi entregue no presente dia 

o RAC alterado que apresenta os mesmos erros mencionados em RGM. 

Tatiana Filipa menciona que a formalização do pedido das contas ao Apoio aos 

Núcleos e ao Conselho Fiscal e de Jurisdição apenas foi feito na passada 

semana, contudo questiona as acções tomadas pela AAUAv ou por quem as 

compete. Xavier Vieira responde, mencionando que o NAE-ISCA passou por 

um processo interno como todos os restantes núcleos e que a Associação 

Académica da Universidade de Aveiro prestou um acompanhamento gradual 

mediante a informação disponibilizada. Xavier Vieira termina referindo que o 

objetivo da Direção da AAUAv é esclarecer os estudantes e perceber se existe 

de alguma forma as incorreções mencionadas. O presidente da MAG dá a 

palavra a Mariana Garrido, Presidente do Conselho Fiscal e de Jurisdição da 

AAUAv, que referiu que no presente dia foi enviado o RAC para os estudantes 

do ISCAA a pedido do Conselho Fiscal e de Jurisdição. Refere ainda que, o 

Conselho Fiscal e de Jurisdição se compromete a marcar uma reunião com o 



Página 5 de 5 

 

Gabinete Financeiro do núcleo em questão e os estudantes com as dúvidas 

apresentadas anteriormente, de forma a esclarecer os assuntos mencionados. 

O presidente da MAG questiona se Tatiana Filipa ficou esclarecida, à qual a 

estudante responde negativamente, questionando a falta de acção em relação 

ao assunto mencionado até à formalização do pedido. Xavier Vieira responde, 

referindo que o RAC em questão foi aprovado em RGM. Tatiana Filipa 

encontra-se esclarecida.-------------------------------------------------------------------------

Não havendo outros assuntos a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia 

Geral de Alunos da AAUAv pelas zero horas e trinta e cinco minutos, da qual 

foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada em assembleia, será 

assinada pelo presidente e os dois secretários da Mesa da Assembleia Geral 

da AAUAv. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

  

  

 


