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Convocatória 

Convocam-se todos os alunos do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores 

para o primeiro Plenário de Electro, referente ao mandato 2020/2021. Dada a situação de contingência 

para fazer face à pandemia de Covid-19, este plenário será realizado na plataforma de conferências do 

DEEC/UC, através do link: https://conference.deec.uc.pt/plenario_de_electro pelas 21h30 do dia 24 de 

novembro de 2020 com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

1. Aprovação da Ata do 3º Plenário de Electro de dia 24/10/2020; 

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

inventário da Direção do NEEEC/AAC do mandato 2019/2020; 

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

o mandato 2020/2021; 

4. Apresentação, discussão e aprovação do Regimento Interno da Mesa do Plenário do 

NEEEC/AAC para o mandato 2020/2021; 

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

Plenário do NEEEC/AAC para o mandato 2020/2021; 

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

mandato 2020/2021; 

7. Apresentação e Aprovação do Regulamento para os Delegados de Ano 

8. Outros Assuntos. 

 

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

https://neeec.pt//documentos/ 

De forma a garantir a legitimidade deste Plenário, será obrigatória a presença com câmara ligada, de 

modo a comprovar a identidade de todos os presentes. 

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 (11 alunos) à hora da segunda chamada, que se 

realiza 15 minutos depois. 
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Apelamos, desde já, à presença de todos, essencial para que todos possam ter uma voz ativa. 

A tua presença, é fundamental! 

 

Coimbra, 22 de novembro de 2020, 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
 

Rui José Silva Oliveira Nunes 

Presidente da Mesa do Plenário do NEEEC/AAC 
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