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Convocatória 

Convocam-se todos os alunos do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores e do Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores para o primeiro 

Plenário de Electro, a realizar na Antiga Biblioteca, pelas 18h00 do dia 10 de julho de 2019 com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1.  Aprovação da Ata da Reunião Geral de Alunos de 06 de junho de 2019; 

2.  Apresentação e aprovação da versão final do Relatório Anual de atividades, contas e inventário da 

Direção do NEEEC/AAC do mandato 2018/2019; 

3.  Apresentação de relatório de atividades, contas e inventário do Bot Olympics'19; 

4. Apresentação, discussão e aprovação do Regimento Interno da Direção do NEEEC/AAC para o 

mandato 2019/2020; 

5. Apresentação, discussão e aprovação do Regimento Interno da Mesa do Plenário do NEEEC/AAC 

para o mandato 2019/2020; 

6. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Atividades da Direção e da Mesa do Plenário do 

NEEEC/AAC para o mandato 2019/2020; 

7. Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento da Direção do NEEEC/AAC para o mandato 

2019/2020; 

8. Outros Assuntos. 

Os documentos necessários para esta Reunião Geral de Alunos podem ser consultados através do link  

https://neeec.pt//documentos/. 

O quórum necessário para este Plenário é de 50% dos sócios do NEEEC/AAC à hora da primeira 

chamada ou 10% dos votantes do último ato eleitoral (12 alunos) à hora da segunda chamada, que se 

realiza 15 minutos depois. 

Apelamos, desde já, à presença de todos, essencial para que todos possam ter uma voz ativa. 

A tua presença, é fundamental! 

 

Coimbra, 08 de julho de 2019, 

 

 

___________________________________________________ 

Marco António Santos Silva 

Presidente da Mesa do Plenário do NEEEC/AAC 
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