NÚCLEO DE ESTUDANTES DE
ENGENHARIA ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES DA
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA

Ata do 2º Plenário do Mandato de 2021/2022
19/04/2022
No dia 19 de abril de 2022, no anfiteatro 4.1 do DEEC, realizou-se a 2º reunião geral de
alunos ordinária do mandato 2021/2022 do NEEEC/AAC.
O Plenário teve uma primeira chamada às 18 horas e 01 minutos e, não se verificando o
quórum necessário de 50% dos associados do NEEEC/AAC, aguardou-se por mais 15 minutos
para fazer uma nova chamada, estando presentes pelo menos 10% do número de votantes
registado no último ato eleitoral para estruturas dirigentes do Núcleo (14 alunos). O Plenário teve
então início às 18 horas e 19 minutos com 14 elementos presentes.
O Plenário teve a seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata do 1º plenário do NEEEC/AAC do presente mandato;
2. Aprovação do Regulamento Eleitoral das Eleições para o Núcleo de Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores da Associação Académica de Coimbra;
3. Regulamento de Cooperação entre o NEEEC/AAC e os carros da Queima das
Fitas;
4. Outros Assuntos;

1. Aprovação da ata do 1º plenário do NEEEC/AAC do presente mandato;
Prosseguiu-se então à votação:
A favor: 14 elementos.
Contra: 0 elementos.
Abstenção: 0 elementos.

2. Aprovação do Regulamento Eleitoral das Eleições para o Núcleo de
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Associação Académica de
Coimbra;
Foi dada a palavra ao Gonçalo Cavaleiro que procedeu à explicação que o Regulamento
Eleitoral das Eleições do NEEEC/AAC para aprovação foi lhe fornecido pelo Conselho
Fiscal da AAC e que foi adaptado ao funcionamento nosso núcleo. Posteriormente,
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referiu que neste documento estão estipuladas datas para entrega de listas e quando
irão ser o debates, sendo que é obrigatório haver pelo menos um debate, quer sejam
listas candidatas ao núcleo, quer ao plenário.
Por fim foi referido que a data de tomada de posse lhe deverá ser comunicada,
sendo esta resultante de um acordo entre o atual mandato e o futuro mandato do
NEEEC/AAC
Prosseguiu-se então à votação:
A favor: 14 elementos.
Contra: 0 elementos.
Abstenção: 0 elementos.

3. Regulamento de Cooperação entre o NEEEC/AAC e os carros da Queima
das Fitas;
Foi dada a palavra ao Alexandre Bernardino, que procedeu à explicação do que foi alterado
relativamente ao regulamento antigo. Referiu que apenas foram efetuadas duas alterações que
dizem respeito ao antigo compromisso do NEEEC/AAC de garantir pelo menos 2 febradas ao
novos fitados, devido há atual situação pandémica, passando agora a deixar em aberto o pedido
de autorização junto da direção do DEEC para a realização de febradas caso haja intensão
disso, contando com o apoio do NEEEC/AAC. Referiu ainda que foi alterado o local de
arrumação para os carros de fitados que passou do B1 para a antiga reprografia do DEEC.
Não tendo mais nada para acrescentar, passou-se então para a votação do documento:
A favor: 14 elementos.
Contra: 0 elementos.
Abstenção: 0 elementos.

4. Outros Assuntos;
Não havendo outros assuntos para tratar, Gonçalo Cavaleiro deu por encerrado o
plenário às 18:23.
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João Afonso Evangelista Domingos
Vice-Presidente da Mesa do Plenário do NEEEC/AAC

Carlos Filipe da Silva Faria
Secretário da Mesa do Plenário do NEEEC/AAC
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