ASSUNTO
RGA nº001/2017

CONTACTO
rga@aaum.pt

23.03.2017

Ata da Reunião Geral de Alunos da
Universidade do Minho número um de
dois
mil
e
dezassete
(RGA
nº001/2017)
Aos vinte e três dias do mês de março do ano
dois mil e dezassete, pelas quinze horas e
trinta minutos, no auditório B2 - CP2, no
Campus de Gualtar, em Braga, reuniu-se a
Reunião Geral de Alunos (RGA) da Associação
Académica da Universidade do Minho (AAUM), em
sessão ordinária, convocada pelo Presidente da
Mesa da RGA, Rui Póvoas de Abrunhosa. Presidiu
à RGA Rui Póvoas de Abrunhosa, Presidente da
Mesa da RGA, vice-presidiu José Loureiro, VicePresidente da Mesa da RGA, e secretariou
Vanessa Pinheiro, secretária da Mesa da RGA.

Abertura dos trabalhos:
À
hora
marcada,
estavam
presentes
onze
estudantes, pelo que, no cumprimento do artigo
33º dos estatutos da AAUM, a Mesa da RGA
verificou que não estava reunido o quórum e
marcou nova reunião para trinta minutos depois.
Às dezasseis horas, estando presentes trinta e
nove estudantes, o Presidente da Mesa da RGA
deu início à sessão.
Antes da apresentação da ordem de trabalhos,
Rui Póvoas de Abrunhosa deixou à consideração
da RGA a presença e recolha de informação
audiovisual pelos meios de comunicação social

presentes, pelo que, procedeu-se à votação,
tendo-se aprovado por unanimidade.
Finda a votação, o Presidente da RGA propôs uma
nova votação para a presença das Técnicas
Oficias de Contas da AAUM, tendo a presença
aprovada por unanimidade.
Ordem de Trabalhos:
O presidente da RGA apresentou a Ordem de
Trabalhos proposta:
Ponto um – Informações:
Ponto dois – Aprovação da ata da Reunião
Geral de Alunos anterior;
Ponto três – Apresentação e votação do
Relatório Final de Atividades e Contas da AAUM,
referente ao mandato de 2016;
Ponto quatro – Aprovação do Relatório de
Atividades do IPDJ do ano de 2016;
Ponto cinco – Apresentação e votação do
Plano de Atividades e Orçamento da AAUM,
referente ao mandato de 2017;
Ponto seis – Outros assuntos.
Ponto um:
Aberto o ponto um da ordem de trabalhos, Rui
Póvoas de Abrunhosa concedeu a palavra a Bruno
Alcaide, PG28957, Presidente da Direção da
AAUM, de modo a fornecer algumas informações
aos presentes acerca da atividade da AAUM desde
a tomada de posse até ao momento, referindo o
seguinte:




A 20 de janeiro teve lugar a tomada
de posse dos novos órgãos sociais da
Associação Académica da Universidade
do Minho;
A 27 de janeiro realizou-se Conselho
Municipal da Juventude da Câmara
Municipal de Braga;
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A 1 de fevereiro decorreu reunião
com
alunos
de
Enfermagem
para
resolução e tomada de posição face à
organização
e
funcionamento
dos
órgãos
da
Escola
Superior
de
Enfermagem,
bem
como
quanto
às
questões
relacionadas
com
os
estágios
clínicos
do
plano
curricular;
O Plenário de Grupos Culturais da
Universidade do Minho teve lugar no
dia 6 de fevereiro;
No dia 7 de fevereiro decorreu a
reunião do Conselho Consultivo da
Agência da Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior, para início do
novo
ciclo
de
avaliação
das
Instituições de Ensino Superior;
No dia 8 de fevereiro decorreu o
Conselho Municipal da Educação da
CMBraga;
Entre os dias 13 e 16 de fevereiro
realizou-se a Semana da Euforia, em
Braga e Guimarães;
Celebrou-se, no dia 17 de fevereiro,
o 43.º aniversário da UMinho, tendo
estado a AAUM representada nas suas
cerimónias
oficiais.
Decorreu,
ainda, no mesmo dia, a inauguração
das novas salas de estudo 24h, bem
como a biblioteca Fernão Mendes
Pinto,
e
a
tertúlia
“2share”
organizada
pelo
Departamento
de
Saídas Profissionais e que integrou
o programa de atividades do Dia da
Universidade;
Dia 22 de fevereiro decorreu reunião
com
o
Magnífico
Reitor
e
os
estudantes de enfermagem, no sentido
de abordar as questões mencionadas
em ponto anterior;
A Assembleia de Núcleos decorreu no
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passado dia 23 de fevereiro;
A 24 de fevereiro teve lugar a
primeira formação de colaboradores da
AAUM;
No dia 27 de fevereiro iniciaram-se
as inscrições para o programa de
voluntariado promovido pela AAUM e
pelo
Hospital
de
Braga,
tendo
decorrido as entrevistas de seleção
nos dias 20 e 21 de março;
No dia 2 de março decorreu na
Assembleia da República reunião com
o Grupo Parlamentar do PSD e o
movimento associativo;
No mesmo dia, decorreu a primeira
reunião da organização de Braga
Cidade Europeia do Desporto 2018, do
qual a AAUM faz parte;
O Fórum de Núcleos da Universidade
do Minho realizou-se no fim-desemana de 4 e 5 de março, em
Vilarinho das Furnas, organizado
pelo
Departamento
de
Apoio
a
Núcleos;
No dia 6 de março realizou-se um
encontro
entre
o
Movimento
Associativo Nacional e o Ministro da
Ciência,
Tecnologia
e
Ensino
Superior na Universidade do Minho,
tendo
decorrido
de
seguida
a
apresentação
do
relatório
desenvolvido
pela
DGES
sobre
a
praxe;
A 7 de março decorreu a Assembleia de
Delegados, em Braga;
No mês de março iniciaram-se as
reuniões setoriais com delegados e
subdelegados,
representantes
dos
alunos
nos
órgãos
das
escolas,
institutos e Universidade do Minho,
bem como membros de núcleos;
Iniciaram-se, também, a 8 de março a
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6ª
edição
do
Complementa-te,
programa de formações complementares
do Departamento
Pós-Graduação
da
AAUM;
No dia 10 de março realizou-se no
Porto, Encontro Nacional de Direções
Associativas Extraodinário;
Dias 11 e 12 de março teve lugar o
Encontro
Nacional
de
Direções
Associativas Ordinário;
No dia 13 de março iniciou-se a
campanha de insígnias direcionada
para os alunos finalistas. No mesmo
dia decorreu a reunião geral de
finalistas em Guimarães e no dia 14
em Braga;
A 14 de março realizaram-se as
dádivas de sangue em Guimarães. A
mesma edição em Braga decorreu no
passado dia 21 de março;
O Seminário “Capital da Juventude”
decorreu no dia 15 de março;
A 20 de março decorreu a Gala
“Quinas de Ouro” promovida pela
Federação
Portuguesa de Futebol,
tendo a AAUMinho recebido o Prémio
Universitário
pela
conquista
do
campeonato europeu na modalidade de
futebol de 11;
No dia 21 de março decorreu no Bar
Académico
de
Braga
a
primeira
eliminatória do Concurso Dj’s@UM;
Decorrem
ainda
as
atividades
desportivas de apuramento para os
Campeonatos Nacionais Universitários
Fases Finais 2017, a realizar em
Coimbra.

Não havendo qualquer pedido de esclarecimento
ou de intervenção, Rui Póvoas de Abrunhosa deu
por encerrado o Ponto Um da ordem de trabalhos.
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Ponto dois:
O presidente da Mesa da RGA abriu o ponto dois
da ordem de trabalhos, pedindo a escusa da
leitura da ata da RGA anterior, uma vez que o
documento já havia sido enviado. Desta forma,
procedeu-se à votação da dispensa da leitura da
ata da RGA anterior, a qual foi aprovada com 40
(quarenta) votos a favor, 1 (um) voto contra e
1 (uma) abstenção.
Em seguida, a aluna Flávia Freitas, A70796
propôs duas alterações à ata anterior, sendo
elas correções linguísticas, tendo sido aceites
pela Mesa da RGA.
Por
fim,
não
havendo
mais
propostas
de
alteração, o documento foi aprovado com 45
(quarenta e cinco) votos a favor, 4 (quatro)
abstenções e 0 (zero) votos contra.

Ponto três:
Aberto o ponto três da ordem de trabalhos, o
Presidente da Mesa da RGA concedeu a palavra a
Natália Silva, PG28646, Tesoureira da AAUM no
mandato 2016, para apresentação do Relatório
Final de Atividades e Contas da AAUM, referente
ao mandato em causa.
Natália Silva, PG28646, procedeu à apresentação
quantitativa e qualitativa do Relatório de
Contas da AAUM, fazendo um balanço positivo
entre os principais gastos e receitas no
orçamento. Fazendo uma análise sucinta dos
gastos, Natália Silva refere que houve um
ligeiro decréscimo referente ao ano de dois mil
e quinze. Ao nível dos ganhos e rendimentos
refere que há uma diminuição expressiva face ao
Página 6 de 10

ano anterior, justificando com a diminuição de
donativos para o Fundo Social de Emergência,
diminuição de prestação de serviços, diminuição
de aderência à atividade Enterro da Gata, bem
como diminuição de subsídios.
Completou
a
apresentação
com
o
resumo
qualitativo
do
relatório,
evidenciando
e
detalhando
algumas
das
atividades
mais
relevantes de cada departamento da AAUM.
Finda a apresentação, foi aberto um período de
esclarecimentos relativamente aos documentos
apresentados.
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento
ou intervenção, o Presidente do Conselho Fiscal
e Jurisdicional (CFJ), António Moreira, A68367,
que leu o parecer emitido pelo mesmo órgão. O
parecer do CFJ foi no sentido de que a RGA
aprovasse o Relatório de Atividades e Contas de
2016 da Direção da AAUM.
Em seguida, procedeu-se à votação do Relatório
de Atividades e Contas da AAUM referente ao
mandato de 2016, tendo este sido aprovado com
44 (quarenta e quatro) votos a favor, 3 (três)
abstenções e 4 (quatro) votos contra.

Ponto quatro:
Aberto o ponto quatro da ordem de trabalhos, o
Presidente da Mesa da RGA concedeu a palavra a
Natália Silva, PG28646, Tesoureira da AAUM no
mandato 2016.
Natália Silva, PG28646, apresentou o Relatório
PAE-IPDJ de 2016 começando por apresentar uma
cópia do oficio enviada pela AAUM, onde explana
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as atividades apoiadas por departamento e os
valores apoiados pelo IPDJ.
Finda a apresentação, foi aberto o período de
pedidos de esclarecimentos à apresentação.
Não havendo pedidos, o Presidente da Mesa da
RGA deu início à votação do Relatório PAE-IPDJ,
tendo este sido aprovado com 44 (quarenta e
quatro) votos a favor, 3 (três) abstenções e 4
(quatro) votos contra.

Ponto cinco:
Aberto o ponto cinco da ordem de trabalhos, o
Presidente da Mesa da RGA concedeu a palavra a
Bruno Alcaide, Presidente da Direção da AAUM,
para apresentação do Plano de Atividades e
Orçamento da AAUM para o mandato de 2017.
Bruno Alcaide, PG28597, apresentou o Plano de
Atividades e Orçamento da AAUM proposto para o
mandato de 2017, enumerando e explanando
qualitativa e quantitativamente as atividades
da AAUM, por departamento. O Presidente da AAUM
aproveitou para referir que o Orçamento é
elaborado com base na receita mínima e despesa
máxima.
Flávia Freitas, A70796 interpela Bruno Alcaide
no sentido de explicar o orçamento para o
Aniversário da AAUM.
Bruno
Alcaide
responde
informando
detalhadamente as atividades a realizar para o
programa de Aniversário da AAUM.
Flávia Freitas, A70796 no sentido de obter
outros esclarecimentos, interpela novamente
Bruno Alcaide para que explique a atividade
Baile de Finalistas e também a estratégia do
Departamento de Gestão de Associados para
aumentar o número de sócios.
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Bruno Alcaide responde que a viabilidade para a
realização
da
atividade
Baile
Finalistas
dependerá da adesão dos alunos. Em resposta à
segunda questão, Bruno Alcaide responde que
está a agilizar mecanismos de inscrição junto
dos Serviços da Universidade do Minho, também
estando
a
desenvolver
estratégias
com
a
MoviJovem.
Inês
Laranjeira,
PG26391,
interroga
Bruno
Alcaide sobre a existência de alguma atividade
para o dia do Estudante.
Bruno Alcaide responde dizendo que não há
nenhuma atividade planeada para a comemoração
do
dia
do
estudante,
mas
que
se
fará
representar junto do Presidente da Assembleia
da República no seguimento dos planos de
reivindicação.
Findo o período de pedidos de esclarecimento,
foi
aberto
um
período
de
pedidos
de
intervenção.
Não havendo qualquer pedido de intervenção, o
Presidente da Mesa da RGA deu a palavra ao
Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional
(CFJ), António Moreira, A68367, que leu o
parecer emitido pelo mesmo órgão. O parecer do
CFJ foi no sentido de que a RGA aprovasse o
Plano de Atividades e Orçamento para o mandato
de 2017 da AAUM, tendo este sido aprovado com
36 (trinta e seis) votos a favor, 3 (três)
abstenções e 2 (dois) votos contra.
Ponto seis:
Aberto o ponto o Presidente da Mesa da RGA
questionou os presentes quanto à existência de
outros
assuntos
que
quisessem
trazer
à
discussão.
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Não havendo qualquer pedido de intervenção, o
ponto foi encerrado.
Finda a Ordem de Trabalhos e sem mais a
apresentar, Rui Póvoas de Abrunhosa deu por
concluída a RGA da qual se lavrou a presente
ata.

A Secretária da Mesa da RGA,
_________________________
Vanessa Pinheiro

O Vice-Presidente da Mesa da RGA,

_________________________
José Loureiro

O Presidente da Mesa da RGA,
_________________________
Rui Póvoas de Abrunhosa
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