------------------------ 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA --------------------------------ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO-----------------------------------------------------Mandato 2019----------------------------------------------------------------------------------ATA NÚMERO TRÊS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao décimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, 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, na sala 23.15 do
Complexo Pedagógico, tendo sido dirigida pelo Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, André Moleirinho, e secretariada pelo vice-presidente e
segundo secretário deste órgão, Miguel Silva com o numero mecanográfico
81660 e Yuriy Boyarskyy com o numero mecanográfico 77690, respetivamente.
Às vinte 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 horas e trinta minutos,
independentemente do número de membros presentes na assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às vinte horas e trinta minutos, após a verificação do número de presentes,
deu-se inicio à Assembleia Geral, apresentando a ordem de trabalhos préestabelecida. O Presidente da MAG, nos termos do artigo 19.º do Regimento,
questionou se algum dos presentes pretendia propor outros assuntos a
discussão.. Não existindo nenhuma proposta, 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 Relatório de Actividades e
Contas dos Núcleos Setoriais da AAUAv, relativo ao ano de 2018; ----------------Ponto quatro: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e
Contas da preliminar da AAUAv, relativo ao ano de 2018;----------------------------Ponto cinco: Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto um da ordem de trabalhos, foi colocada à discussão a ata da
assembleia anterior. Não havendo questões, procedeu-se à votação, tendo
sido aprovada com trinta e dois votos a favor, doze abstenções e zero votos
contra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente da MAG informou a
assembleia que existiam até à data Relatórios de Atividades e Contas de
núcleos setoriais ainda por aprovar, assim como alguns por entregar,
nomeadamente: Núcleo de Futebol, Núcleo de Yoga, Núcleo de Râguebi, que
não enviando até dia dezassete de janeiro do presente ano, não tomaram
posse. Informou ainda que a tomada de posse tomaria lugar dia dezassete de
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janeiro, pelas dezoito horas e trinta minutos. O presidente da MAG comunicou
ainda as demissões dos elementos: Bárbara Henriques, vogal do setor do
apoio aos núcleos da direção da AAUAv, André Chouco, vogal do setor de
administração interna da direção da AAUAv, Francisco Tomé, Vice-presidente
do setor de comunicação e imagem da direção da AAUAv, Inês Prata, Vicepresidente adjunta da direção da AAUAv, Elisabete Gaspar, vogal do setor de
apoio aos núcleos da direção da AAUAv, e Bruna Rodrigues, segunda
secretária do Conselho Fiscal e Jurisdição. O aluno Edgar Alves de numero
mecanográfico 80114 presidente adjunto do Conselho Pedagógico informou
que o mesmo realizou apenas trabalho corrente, sem nenhum assunto de
destaque. Posteriormente foi dada a palavra ao presidente da direção da
AAUAv, Xavier Vieira, que destacou a criação das salas E24 já existentes, e a
criação de uma nova junto ao Jardim de Infância. Informou sobre candidatura
ao Encontro Nacional das Direções Associativas de 2019, que irá decorrer em
março em Aveiro. Informou ainda sobre a posição da AAUAv na Convenção
Nacional do Ensino Superior, e que a próxima se realizará em Aveiro, com uma
proposta para a criação de uma plataforma digital para a discussão do ensino
superior. Relativamente ao desporto, Xavier Viera informou que no próximo
ano a Universidade de Aveiro irá receber a gala dos 20 e uma conferencia da
European University Sports Association (EUSA), assim como foi proposta uma
candidatura em conjunto com a Federação Académica do Desporto
Universitário aos campeonatos europeus de basquetebol universitário para
2021. Informou ainda que o mesmo integrou a comissão dos estudantes da
EUSA. Relativamente à área da cultura, Xavier Vieira destacou, associado à
celebração dos 40 anos da AAUAv, o lançamento da webserie “A Vida
Académica na Prática”. Relativamente ao setor de Administração Interna
destacou a criação do espaço “Maker”, um novo patrocínio da “ASUS”.
Relativamente aos núcleos, destacou positivamente a atividade “Campus
Solidário”, informou acerca da criação de duas comissões em Conselho de
Nucleos, que realizaram dois documentos de análise, um afecto à revisão
estatutária e outro afeto ao financiamento dos núcleos da AAUAv. Não
havendo mais informações, o presidente da MAG passou ao ponto seguinte da
ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O ponto três da ordem de trabalhos, apresentação, discussão e votação dos
RAC dos núcleos setoriais da AAUAv, foi iniciado a pedido da MarnoTuna com
a apresentação do RAC da mesma, que sem questões por parte da
Assembleia, foi aprovado por unanimidade, com 57 votos a favor.
Seguidamente procedeu-se à apresentação dos RAC dos núcleos desportivos,
iniciando com o núcleo de Yoga, que sem questões por parte da Assembleia,
foi aprovado por unanimidade com 55 votos a favor. Posteriormente foi
apresentado o RAC do núcleo de Desportos Náuticos, que sem questões por
parte da Assembleia, foi aprovado por unanimidade, com 53 votos a favor.
Seguidamente, não foi apresentado o RAC do núcleo de Xadrez, por falta de
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comparência de representante. Posteriormente procedeu-se à apresentação
dos RAC dos núcleos culturais, iniciado pelo GrETUA, que sem questões por
parte da Assembleia, foi aprovado por unanimidade, com 53 votos a favor.
Seguidamente foi apresentado o RAC do núcleo de Cinema e Fotografia, que
sem questões por parte da Assembleia, foi aprovado por unanimidade, com 50
votos a favor. Posteriormente foi apresentado o RAC da Tuna Universitária de
Aveiro. Daniel Pereira de numero mecanográfico 77052, Vice-presidente do
CFJ, toma a palavra para indicar que foram realizados movimentos posteriores
à realização do RAC, sem prejuízo do mesmo. Sem mais questões, o RAC foi
aprovado por unanimidade, com 49 votos a favor. Seguidamente foi
apresentado o RAC do nBicla. Rui Oliveira de numero mecanográfico 77728,
questionou o numero de pessoas que passaram pelo espaço da bicicleta, ao
que o coordenador, João Vidal respondeu que foram 84, com o custo médio
por utilizador de cinco euros e cinquenta e nove cêntimos. Sem mais questões,
o RAC foi aprovado por unanimidade, com 48 votos a favor. Edgar Alves,
informa que por razões pessoais a Tuna Feminina da Universidade de Aveiro
não pode estar presente, pelo que o próprio, a pedido deste núcleo, se dispôs
a apresentar o RAC, afirmando não possuir conhecimento sobra as atividades
realizadas. Desta forma, o Presidente da MAG propôs apenas a apresentação
do Orçamento Global. Não havendo questões, o RAC foi aprovado com 44
votos a favor e 4 abstenções. O Núcleo de Xadrez, não tendo nenhum
representante até esta hora, não apresentou o RAC. Deu-se assim por
encerrado o ponto três da ordem de trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto quatro da ordem de trabalhos, apresentação, discussão e votação do
Relatório de Actividades e Contas preliminar da AAUAv, relativo ao ano de
2018, foi apresentado por Xavier Vieira, que mencionou as atividades
realizadas pela AAUAv. A estudante Isabel Monteiro com o numero
mecanográfico 76076, questionou o presidente da AAUAv acerca da
discrepância entre o lucro da Semana de Enterro apresentado em conselho de
núcleos e o valor apresentado no RAC, questionando ainda onde foi
apresentada a rubrica relativa ao valor do aluguer da tenda da Semana
Académica. A diferença entre o valor do ano passado e o atual. E caso
estivesse na rubrica dos arrendamentos, o porque da discrepância entre o
valor real e o previsto. Xavier Vieira respondeu que, relativamente à
discrepância entre o valor previsto e o real foi causado por um erro de cálculo
por parte da departamento financeiro, no que toca à margem de lucro
respetivamente às mercadorias. Acrescentou ainda que existiram custos acima
dos esperados relativos à montagem da tenda, nomeadamente a horas extras
no intervalo de valores de 7000€ e 12500€. Acrescentou que na semana de
integração estas questões foram tomadas em conta. Relativamente à questão
do aluguer das tendas, Daniel Garcia de numero mecanográfico 75893, vicepresidente adjunto para as finanças e património da direção da AAUAv,
justifica que o valor do aluguer não se apresenta na rubrica “Rendas e
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Alugueres”, mas sim na rubrica 622 “Trabalhos Especializados”, devido à
faturação única do aluguer da tenda, assim como outros produtos e serviços
por parte da empresa fornecedora. Sem mais questões, o presidente da MAG
solicitou ao Vice-presidente do CFJ, Daniel Pereira a apresentação do parecer
do órgão face ao RAC de AAUAv, ao abrigo do artigo 39º alínea f) dos
Estatutos da AAUAv. Daniel Pereira informa que a Presidente do CFJ, Mariana
Garrido, não pode estar presente nesta assembleia, pelo que seria o próprio a
ler o parecer do CFJ. Este refere que o CFJ recebeu o RAC a oito de janeiro e
no exercício das competências o CFJ reuniu para elaborar o parecer
relativamente ao RAC do mandato 2018, tendo a considerar os seguintes
pontos: O documento não foi entregue dentro dos prazos previstos. O CFJ
verificou uma discrepância no valor de 24.244,51€ referentes aos artigos para
oferta na rubrica “Bar do Estudante” comparativamente ao valor orçamentado e
aos valores executados nos mandatos anteriores, pedindo que estes valores
sejam explicados detalhadamente para uma melhor compreensão. Com estes
pontos em consideração, é emitido um parecer positivo por unanimidade.
Deste modo o CFJ recomenda à Assembleia Geral a aprovação do RAC da
AAUAv do mandato de 2018. Refere ainda que o presidente da direção não
necessita de explicar a discrepância de valores, tendo em conta que esta foi
justificada durante a apresentação do RAC, e sendo relativa a uma má gestão
de material devido aos quadros profissionais. Xavier Vieira justificou o atraso
na entrega do RAC com a receção tardia de faturas no valor de dezenas de
milhares de euros. Sem mais questões o presidente da MAG procedeu à
votação do RAC preliminar da AAUAv referente ao mandato de 2018, o qual foi
aprovado com 45 votos a favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da MAG, deu a oportunidade para a apresentar o RAC do núcleo
de Xadrez, salvaguardando que atrasos devem ser notificados à MAG.
Seguidamente procedeu-se à apresentação dos RAC do núcleo de Xadrez,
que sem questões por parte da Assembleia, foi aprovado por unanimidade com
46 votos a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não existindo nenhum assunto dado a discussão, no ponto cinco da ordem de
trabalhos, deu-se por encerrado a segunda Assembleia Geral de Alunos
Ordinária, pelas vinte e três horas 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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