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

Ata do 2º Plenário do Mandato de 2022/2023
28/09/2022
No dia 28 de setembro de 2022, no anfiteatro 3 do Departamento de Engenharia Eletrotécnica
e de Computadores do Pólo II da Universidade de Coimbra e na plataforma de
videoconferência Zoom, realizou-se o 2º plenário ordinário do mandato 2022/2023 do
NEEEC/AAC.
O Plenário teve uma primeira chamada às 17 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 17 horas e 17 minutos com 25 elementos
presentes.
Afonso Martingo (Presidente da Mesa de Plenário/NEEEC) começou por informar os presentes
online da necessidade de estarem com a câmara ligada na aplicação, procedendo se em
seguida à identificação dos mesmos. Já na sala circulou uma folha de presenças para
identificar os participantes que se encontravam presencialmente.
O plenário teve a seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovação do regimento interno NEEEC/AAC 2022/2023;
Aprovação do regimento interno da Mesa de Plenário NEEEC/AAC 2022/2023;
Aprovação regulamento dos Novos fitados;
Aprovação regulamento dos delegados do Ano;
Aprovação Ata 3° Plenário NEEEC/AAC 2021/2022;
Aprovação Ata 1° Plenário NEEEC/AAC 2022/2023;
Outros assuntos;

Os anexos presentes a esta ata são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regimento Interno da Direção do NEEEC/AAC – 2022/2023;
Regimento Interno Mesa de Plenário;
Regulamento de Cooperação entre o NEEEC/AAC e os Novos Fitados do DEEC/UC;
Regulamento Delegados de Ano 2022/2023;
Ata do 3ºPlenário do Mandato de 2021/2022;
Ata do 3ºPlenário do Mandato de 2021/2022.

As deliberações tomadas no Plenário serão seguidamente descritas segundo a ordem de
trabalhos aprovada.
Afonso Martingo (Presidente da Mesa de Plenário/NEEEC) começou por recordar os direitos
dos presentes e informá-los da ordem de trabalhos.
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1 – Aprovação do regimento interno NEEEC/AAC 2022/2023:
Afonso Martingo começou por apresentar o regimento interno da direção do NEEEC/AAC
durante o mandato de 2022/2023.
O presidente da mesa passou a palavra ao administrador do NEEEC/AAC de 2022/2023, que
informou que apenas tinham sido alterados nomes e emails neste documento.
Aceite por todos, seguiu-se então para a votação do documento:
Contra: 0 elementos.
Abstenção: 0 elementos.
A favor: 25 elementos.

2 – Aprovação do regimento interno da Mesa de Plenário NEEEC/AAC 2022/2023:
Afonso Martingo começou por apresentar o regimento interno da mesa de plenário do
NEEEC/AAC durante o mandato de 2022/2023.
Este documento não sofreu alterações face ao ano transato.
Aceite por todos, seguiu-se então para a votação do documento:
Contra: 0 elementos.
Abstenção: 0 elementos.
A favor: 25 elementos.

3 – Aprovação regulamento dos Novos fitados:
Afonso Martingo começou por apresentar o regulamento de cooperação entre o NEEEC/AAC e
os Novos Fitados do DEEC/UC durante o ano letivo de 2022/2023.
Bruno Albuquerque, administrador do NEEEC/AAC 2022/2023, esclareceu que neste documento
se tinha trocado o local de arrumo para os Novos fitados e o email para o novo domínio.
Aceite por todos, seguiu-se então para a votação do documento:
Contra: 0 elementos.
Abstenção: 0 elementos.
A favor: 25 elementos.
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4 – Aprovação regulamento dos delegados do Ano:
Afonso Martingo começou por apresentar o regulamento dos delegados de ano do ano
2022/2023.
João Pacau, coordenador do pelouro da Pedagogia, esclareceu que as únicas alterações que
tinham sido feitas no documento foram a redução do tempo de candidatura para se inscreverem.
Aceite por todos, seguiu-se então para a votação do documento:
Contra: 0 elementos.
Abstenção: 0 elementos.
A favor: 25 elementos.

5 – Aprovação Ata 3° Plenário NEEEC/AAC 2021/2022:
O presidente da mesa de plenário começou por apresentar a ata do 3º plenário do ano de
2021/2022. Esta não tinha sido aprovada antes devido a um lapso de esquecimento
Aceite por todos, seguiu-se então para a votação do documento:
Contra: 0 elementos.
Abstenção: 0 elementos.
A favor: 25 elementos.

6 – Aprovação Ata 1° Plenário NEEEC/AAC 2022/2023:
Afonso Martingo começou por apresentar a ata do 1º plenário do ano de 2022/2023.
Aceite por todos, seguiu-se então para a votação do documento:
Contra: 0 elementos.
Abstenção: 0 elementos.
A favor: 25 elementos.
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7 – Outros assuntos:
O presidente da mesa informou que a toolbox de perguntas para a realização de perguntas ao
plenário já estava implementada e em breve iria entrar em funcionamento.
Nesta altura do plenário também foi mencionado a criação de um novo regulamento de
presenças que valorize as pessoas que vão mais vezes presencialmente ao plenário.
André Galvão, questionou o porquê da porta do piso 6 não estar sempre aberta e como estava
a situação do acesso 24 horas ao departamento à qual obteve a resposta por parte do presidente
do NEEEC/AAC de 2022/2023 que iria informar a direção sobre a questão da porta e que em
relação ao acesso este ainda estava a ser tratado.
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