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Ao décimo quarto dia do mês de junho 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 de Alunos da 
AAUAv, no auditório 23.1.5 do Complexo Pedagógico, sob a presidência de 
André Moleirinho sendo secretariada pelo Miguel Silva com número 
mecanográfico 81660 e pelo Yuriy Boyarskyy com número mecanográfico 
77690. Às vinte horas, não se verificando a presença de mais de metade dos 
membros da AAUAv, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) 
informou os presentes que, nos termos do nº 1 do artigo 17.o do Regimento, 
esta se iria iniciar trinta minutos depois, independentemente do número de 
membros presentes na assembleia.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às vinte horas e trinta minutos, deu-se início à AGA 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. Não existindo nenhuma proposta, foi aceite a seguinte 
ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Um: Aprovação da Ata da Assembleia anterior; ------------------------------- 

Ponto Dois: Informações; --------------------------------------------------------------------- 
Ponto Três: Ponto de situação do Relatório de Atividades e Contas final da 
AAUAv, relativo ao ano de 2017; ----------------------------------------------------------- 
Ponto Quatro: Apresentação da proposta para sócio honorário da AAUAv; ---- 

Ponto Cinco: Outros Assuntos.-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ponto um da ordem de trabalhos, foi colocada à discussão a ata da 
assembleia anterior, não tendo existido questões, procedeu-se à votação, 
tendo sido aprovada com dezoito votos a favor, zero contra e com duas 
abstenções.---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente de MAG informou que por 
parte da mesa existem informações a dar. Sendo que a primeira se refere à 
demissão do André Vieira do Núcleo de Estudantes de Engenharia dos 
Materiais, não tendo sido enviada a restruturação interna do núcleo, 
encontrando-se este sem coordenador até à data da AGA. Segunda demissão 
refere-se à Paula Rodrigues do Núcleo de Estudantes de Tradução, tendo sido 
observada uma restruturação interna e as competências de coordenador 
passaram para o Tiago Domingues. Presidente de MAG, André Moleirinho 
procede com o ponto de informações informando que a seguinte demissão, de 
acordo com a janela temporal, fora do Francisco Resende, vogal do Desporto 
e Cultura da Direção da AAUAv e por último de Cláudio Santos, vogal da 
Comunicação e Imagem da Direção da AAUAv.---------------------------------------- 



O Presidente de MAG acrescenta ainda, que a Mesa de Assembleia Geral em 
paralelismo com o órgão de Conselho Fiscal  e Jurisdição verificam muitos 
núcleos que não apresentam o RAC e consequentemente estão em 
incumprimento estatutário. Face a isto, haverá uma reunião em setembro com 
intuito de resolver esta situação e implementar um mecanismo de 
monitorização destes casos. Não havendo nenhuma questão relativamente a 
estas informações, André Moleirinho questiona se Conselho Fiscal e 
Jurisdição tem alguma informação à acrescentar ao presente ponto da ordem 
de trabalhos, não havendo nada a acrescentar, o Presidente de MAG 
questiona se o Presidente da Direção da AAUAv tem alguma informação a 
prestar, sendo que este tem informações a dar. Primeiro informa sobre a 
criação de três comissões por parte do Apoio ao Núcleos. Após esta 
informação, o presidente da Associação Académica da Universidade de 
Aveiro, Xavier Vieira, relembra o André Moleirinho sobre a informação das 
tomadas de posse dos núcleos eleitos em eleições extraordinárias, sendo que 
este fez um acerto às informações por parte da MAG e informou que tomaram 
posse o Núcleo de Estudantes de Educação Básica e o núcleo TFAAUAv. 
Continuando com as informações por parte da Direção da AAUAv, Xavier 
Vieira afirma que na área da Política Educativa e Empreendorismo esteve a 
decorrer o orçamento participativo que contou com cinco propostas, estas 
aprovadas pela comissão técnica de análise, estando estas em processo de 
votação. Mais acrescenta que se realizou a feira de emprego da AAUAv, 
contando com mais de mil participantes. Além disso, Presidente da AAUAv 
menciona que a academia acolheu as Fases Finais dos CNU’s, sendo o 
balanço positivo e aproveita para agradecer a todos os envolvidos na 
organização deste evento. De seguida informa que a Taça UA de atletismo foi 
preparada, no entanto não houve inscritos, sensibilizando para repensar este 
projeto no futuro. Xavier Vieira menciona ainda os eventos organizados pela 
AAUAv até à data da AGA, realçando o enfoque da Associação Académica no 
desenvolvimento da cultura no seio da Universidade de Aveiro e na cidade em 
que esta está inserida. Além disso, acrescenta que irá continuar a existir a 
transmissão dos jogos do mundial no Bar de Estudante, não só aqueles em 
que Portugal estará a participar, como também os restantes. No contexto da 
Comunicação e Imagem, Presidente da AAUAv informa que a terceira edição 
da revista matriz se encontra a ser elaborada e na sua fase final. Este 
acrescenta ainda os vários projetos que a Direção da AAUAv tem em curso e 
que quer implementar no futuro. Xavier Vieira informa ainda que na data da 
AGA apresentou um relatório no Conselho coordenador do Ensino Superior do 
qual este é representante. Mais acrescenta que no dia da AGA este teve a 
oportunidade de estar no conselho de ministros com a secretária de estado de 
inclusão, sendo que foram discutidas várias dimensões relativos à inclusão e 
igualdade de género. Finalizando, Presidente da Direção da AAUAv em última 
nota menciona um ponto de viragem na Universidade de Aveiro com a eleição 
do novo reitor, Paulo Jorge Ferreira. Presidente de Mesa de Assembleia Geral, 
André Moleirinho questiona se existe mais alguma informação a fornecer por 
parte do Conselho Geral ou Conselho Pedagógico, sendo que Xavier Vieira na 
qualidade de membro do Conselho Geral afirma que se quer pronunciar. Este 
informa que o Presidente do Conselho Geral se manteve, sendo este o 
Professor Doutor Eduardo Marçal Grilo estando em reuniões como é habitual 
em qualquer processo transitivo finalizando assim a sua intervenção. Após 
isto, Edgar Alves informa que no passado dia quatro de abril, tomou posse a 
nova equipa de estudantes para o Conselho Pedagógico para o mandato de 
2018-2020.----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Prosseguindo a ordem de trabalhos, o presidente da MAG, André Moleirinho, 
dá inicio ao ponto três que diz respeito ao ponto de situação do Relatório de 
Atividades e Contas final da AAUAv, relativo ao ano de 2017. Começa por 
prestar informações por parte da MAG dizendo que está previsto 
estatutariamente a realização de três AGAs ordinárias, nesse sentido, visto 
que haveria uma quarta AGA para o quarto ponto a MAG achou por bem, ao 
abrigo dos estatutos, de realizar e meter em consonância com essa segunda 
AGA ordinária que já não acontece à vários anos atrás, ou seja, por essa 
razão, o ponto três estar inserido nesta AGA. Posto isto, André Moleirinho 
passa a palavra para o Presidente da Direção da AAUAv, Xavier Vieira que 
informa que não irá falar do mandato de 2017 mas sim dos mandatos 
anteriores nos quais as contas já estão fechadas, passando a explicar o ponto 
de situação das contas relativas aos mandatos anteriores que se encontram 
encerradas.---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, André Moleirinho prossegue a ordem de trabalhos para o ponto 
quatro, sendo que o Presidente da AAUAv, Xavier Vieira apresentou a 
proposta da nomeação para sócio honorário da AAUAv do Professor Doutor 
Manuel Assunção. Não havendo questões a colocar face à apresentação da 
proposta, passou-se para a votação, sendo a proposta aprovada com trinta e 
um votos a favor, zero contra e duas abstenções.-------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não existindo qualquer assunto a discutir no ponto cinco da ordem de 
trabalhos, deu-se por encerrada a segunda Assembleia Geral de Alunos 
Ordinária às vinte e uma horas e doze minutos, da qual foi redigida a presente 
ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da MAG da 
AAUAv.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


