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NÚCLEO DE ESTUDANTES DE 

ENGENHARIA ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES DA 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA 
 

 

Ata do 3º Plenário do Mandato de 2021/2022 

3/06/2022 

 

No dia 3 de junho de 2022, no anfiteatro A3 do DEEC, realizou-se a 3º reunião geral de 
alunos ordinária do mandato 2021/2022 do NEEEC/AAC. 

O Plenário teve uma primeira chamada às 16 horas e 00 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 mais de 10% dos votantes do último ato 
eleitoral (19 alunos). O Plenário teve então início às 18 horas e 15 minutos com 20 elementos 
presentes. 

Gonçalo Cavaleiro informou todos os presentes no plenário, que têm o direito a expressar a 
sua opinião para efeito de ata, pediu permissão para gravar o áudio da reunião de plenário, e 
após todos concordarem prosseguiu. 

O Plenário teve a seguinte ordem de trabalhos: 

• 1- Aprovação da ata do 2º plenário do NEEEC/AAC do presente mandato; 
• 2- Aprovação do Relatório de Mandato de 2021/2022 (inclui relatório de contas, 

atividades e inventário); 
• 3- Outros assuntos; 

Como nenhum dos presentes tinha algo para acrescentar à ordem de trabalhos, segue-se 
a votação da ordem de trabalhos: 

 A favor: 20 elementos. 

 Contra: 0 elementos. 

 Abstenção: 0 elementos; 

 

1. Aprovação da ata do 2º plenário do NEEEC/AAC do presente mandato; 

Gonçalo Cavaleiro começou por dizer que a ata se encontrava no site do NEEEC/AAC tal 
como todos os outros documentos e houve tempo para a leitura da mesma fora do plenário, daí 
ter passado à aprovação da mesma. 

Não havendo mais intervenções, prosseguiu-se então à votação: 

A favor: 19 elementos. 
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Contra: 0 elementos. 

Abstenção: 1 elementos. 

 

2. Aprovação do Relatório de Mandato de 2021/2022 (inclui relatório de 

contas, atividades e inventário); 

O Presidente da Mesa do Plenário, Gonçalo Cavaleiro começou por afirmar que o 
documento que iria ser apresentado e aprovado não era o documento inicialmente colocado à 
disposição de todos, como ninguém quis declarar nada face ao assunto, Gonçalo passou a 
palavra à vice-presidente do NEEEC/AAC Marta Nunes. Marta Nunes começou por apresentar o 
relatório de atividades, seguido do inventário e por fim o relatório de contas. Marta Nunes disse 
que as mudanças foram principalmente em termos linguísticos, e alguns valores nas contas que 
estavam errados. 

Não havendo comentários face ao documento apresentado, Gonçalo Cavaleiro prosseguiu 
com a votação para a aprovação do documento. 

  Contra: 0 elementos. 

  Abstenção: 0 elementos. 

  A favor: 20 elementos. 

 

 

3. Outros Assuntos; 

 

Marta Nunes pediu para fazer uma menção honrosa a todos os elementos do NEEEC/AAC, 
como tal, Gonçalo Cavaleiro deu-lhe a palavra e Marta prosseguiu com a menção. 

Não sendo um assunto que necessitasse de aprovação, Gonçalo Cavaleiro deu por fim o 
plenário às 18:42. 
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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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