Ata da Reunião Geral de Alunos da
Universidade do Minho número três de
dois mil e quinze (RGA nº 003/2015)

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, pelas
catorze horas, no auditório C2.36, no Campus de Azurém, em Guimarães,
reuniu-se a Reunião Geral de Alunos (RGA) da Associação Académica da
Universidade do Minho (AAUM), em sessão ordinária, convocada pela
Presidente da Mesa da RGA, Raquel Afonso. Presidiu à RGA Cláudia
Rodrigues, secretária suplente da Mesa da RGA, e secretariaram Flávia
Barbosa e Rui Costa, primeira secretária e segundo secretário, respetivamente,
da Mesa da RGA.
Abertura dos trabalhos:
À hora marcada, estavam presentes sete estudantes, pelo que, no cumprimento
do artigo 33º dos estatutos da AAUM, a Mesa da RGA verificou que não
estava reunido quórum e marcou nova reunião para trinta minutos depois. Às
catorze horas e trinta minutos, estando presentes cento e dois alunos, Cláudia
Rodrigues deu início à sessão, começando por esclarecer o motivo da
ausência da Presidente da Mesa da RGA, Raquel Afonso. Após a leitura da
justificação enviada pela mesma, Cláudia Rodrigues indicou que, à data e
excecionalmente, presidiria a Mesa da RGA.
Ordem de Trabalhos:
Cláudia Rodrigues apresentou a Ordem de Trabalhos proposta:
Ponto um – Informações;
Ponto dois – Aprovação da ata da RGA anterior;
Ponto três – Apresentação do Regulamento Interno da Comissão
Eleitoral;
Ponto quatro – Determinação do Calendário Eleitoral para a eleição
dos órgãos de Governo da AAUM;
Ponto cinco – Eleição da Comissão Eleitoral;
Ponto seis – Outros Assuntos.
Ponto um:
Aberto o ponto um da ordem de trabalhos, Carlos Videira, PG21913,
Presidente da AAUM, pediu a palavra de modo a fornecer algumas
informações aos presentes acerca da atividade da AAUM desde a última RGA.
Na sua intervenção, Carlos Videira destacou os últimos eventos ligados ao
departamento desportivo, fazendo referência à votação para Melhores
Desportistas do Ano, que serão premiados na Gala do Desporto da

Confederação do Desporto de Portugal, na qual concorrem os atletas da
FADU nas modalidades de Ginástica Artística, Taekwondo e Andebol. Ainda
no desporto, o Presidente da AAUM informou que o Sporting Clube de
Braga/AAUM venceu o Rio Ave consolidando assim o terceiro lugar na
primeira divisão. Na sua intervenção, Carlos Videira comunicou que a
AAUM se prepara para assinar dois protocolos, um com o Instituto Português
do Sangue e outro com o Hospital de Braga, no sentido de promover o
voluntariado. Ainda dentro das atividades, informou que no dia três de
novembro tomou posse a primeira Associação de Debates Académicos da
Universidade do Minho. Como informações o Presidente da Associação
Académica realçou alguns valores acerca dos dados da ação social referentes
a este ano letivo, após as alterações efetuadas na legislação no passado mês de
junho, havendo neste momento um total de 6530 candidaturas, das quais 4080
estudantes já receberam a informação de que serão bolseiros e 688 viram a
sua candidatura indeferida. Após esta análise, Carlos Videira referiu que,
apesar da Universidade do Minho não ser a maior do país, é a que possui um
maior número de estudantes bolseiros a nível nacional.
Não havendo pedidos de esclarecimento ou de intervenção, Cláudia
Rodrigues passou para o segundo ponto da ordem de trabalhos.
Ponto dois:
Cláudia Rodrigues abriu o ponto dois da ordem de trabalhos, referindo que a
ata da RGA anterior havia sido enviada juntamente com a convocatória para a
reunião. Carlos Videira, PG21913, interveio, pedindo que se prescindisse da
leitura da ata, uma vez que o documento já havia sido disponibilizado
anteriormente a todos os alunos. Desta forma, procedeu-se à votação da
dispensa da leitura da ata da RGA anterior, a qual foi aprovada por
unanimidade.
Em seguida, não havendo quaisquer propostas de alteração, o documento foi
aprovado com 105 votos a favor, 2 abstenções e 0 votos contra.
Ponto três:
Aberto o ponto três da ordem de trabalhos, Cláudia Rodrigues informou que a
Comissão Eleitoral cessante entrou em contacto com a Mesa da RGA no
sentido de apresentar um regimento, de forma a melhorar os trabalhos das
próximas comissões. Neste sentido, Cláudia Rodrigues passou a palavra ao
Presidente da Comissão Eleitoral cessante de modo a que este apresentasse o
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documento. Pedro Sanches, A48776, tomou a palavra informando que no ano
transato foi elaborado o Regimento Interno da Comissão Eleitoral com o
objetivo de melhorar o trabalho desenvolvido durante o processo eleitoral.
Pedro Sanches referiu, antes de passar à leitura do Regimento Interno, que
este é apresentado na RGA, uma vez que as alterações deverão ser efetuadas
antes da tomada de posse da Comissão Eleitoral. A íntegra do documento está
presente em Anexo. Após a leitura do Regimento Interno da Comissão
Eleitoral, Ricardo Guimarães, A67495, sugeriu uma alteração ao Regimento,
propondo um acréscimo de uma alínea d) ao Artigo 11º, com o intuito de
colocar uma urna na Escola de Arquitetura, alertando para o facto de muitos
votos serem descartados devido à distância entre a Nave Central e a Escola de
Arquitetura. Como resposta a esta intervenção, Pedro Sanches refere que esta
alteração é positiva, porém apela para o facto de que a colocação de mais uma
urna implica uma maior gestão por parte da Comissão Eleitoral. Para
completar a proposta, André Pereira, A55778, tomou a palavra referindo que
apesar da colocação de uma urna na Escola de Arquitetura ser positiva,
considera mais importante integrar uma urna no Pólo de Couros, que se
encontra no centro da cidade de Guimarães, a cerca de 6 km do Pólo de
Azurém. Pedro Sanches voltou a intervir referindo que esta foi uma proposta
ponderada no ano passado, porém esta não foi executada pela dificuldade que
isso acarretava em termos de logística, tendo em conta que o número de
alunos no Pólo de Couros, assim como os seus horários, não justificava a
colocação de uma urna durante todo o dia. Dentro desta temática, Carlos
Videira, PG21913, referiu que a colocação de uma urna na Escola de
Arquitetura é uma mais-valia devido à sua dimensão, todavia a questão do
Pólo de Couros não deverá ser descartada propondo assim que a Comissão
Eleitoral seguinte tome, posteriormente, as decisões que considerar
necessárias com o acordo de todas as listas candidatas. Como resposta ao
exposto, Pedro Sanches retomou a palavra referindo que a colocação de mais
urnas durante o processo eleitoral pode levar a graves problemas ao nível de
logística, uma vez que a Comissão Eleitoral é constituída por sete elementos,
e que pode tornar-se “perigoso” a ausência de um elemento da Comissão
Eleitoral junto da urna. O antigo Presidente da Comissão Eleitoral propõe
assim que as próximas Comissões se reúnam com o objetivo de avaliarem a
inclusão de mais elementos ou delegados mandatados, levando para isso a
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uma revisão dos Estatutos. Após esta análise, Pedro Sanches propõe como
proposta de alteração ao Regulamento Interno da Comissão Eleitoral o
acréscimo de uma alínea d) no Artigo 11º ponto 1 – Uma na Escola de
Arquitetura, assim como a inclusão de um ponto c) no Artigo 3º, que permite
à Comissão Eleitoral incluir os membros que considerar necessários. Antes de
se iniciar a votação, Cláudia Rodrigues interrompeu o ponto para proceder à
votação da presença dos Meios de Comunicação da AAUM na RGA, tendo
esta sido aprovada por unanimidade. Antes de proceder à votação da proposta
de alteração ao Regulamento Interno da Comissão Eleitoral por Pedro
Sanches, Bruno Alcaide, PG28597, interveio referindo que deverá caber à
Comissão Eleitoral, juntamente com as listas candidatas, designarem os
elementos que considerarem indispensáveis aquando da logística do processo
eleitoral. Relativamente à colocação da urna na Escola de Arquitetura,
considera esta uma inclusão fundamental no regulamento pelos resultados que
se têm observando nos últimos anos, propondo assim que apenas seja levada à
votação a inclusão de uma alínea d) Uma na Escola de Arquitetura, no Artigo
11º ponto 1.
Finalizadas as intervenções, e tendo em conta a proposta de alteração
discutida, Cláudia Rodrigues levou à votação o Regulamento Interno da
Comissão Eleitoral. Este documento foi aprovado com 102 votos a favor, 6
abstenções e 0 votos contra.
Não havendo mais nada a acrescentar, Cláudia Rodrigues deu por terminado o
ponto três da ordem de trabalhos.
Ponto quatro:
Cláudia Rodrigues abriu o ponto quatro da ordem de trabalhos apresentando a
proposta do calendário eleitoral. Não havendo pedidos de esclarecimento ou
intervenções, procedeu-se à votação do calendário eleitoral, tendo este sido
aprovado por unanimidade.
Ponto cinco:
Aberto o ponto cinco, Cláudia Rodrigues informou que chegou à Mesa apenas
uma lista candidata à Comissão Eleitoral. Após alguns minutos e não
chegando mais nenhuma lista à Mesa, informou que a única lista apresentada,
designada por A, será submetida a votação. Para apresentação da mesma, o
Presidente da Comissão Eleitoral, Ricardo Guimarães, A67495, tomou a
palavra referindo que tem por objetivo que estas eleições decorram de forma
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justa e correta, e que para tal reuniu uma equipa com elementos
representativos dos Pólos de Gualtar e Azurém, e pretende reunir com as
listas candidatas à AAUM para que o ato eleitoral decorra da melhor forma.
Acrescenta ainda que, para além disso, se compromete a rever o ponto 1 do
Artigo 11º do Regulamento Interno.
Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Comissão Eleitoral,
da qual resultou a eleição da Lista A com 92 votos a favor, 6 em branco e 2
nulos.
Ponto seis:
Cláudia Rodrigues abriu o ponto seis perguntando se algum dos presentes
teria alguma informação a transmitir. Nesse contexto, Rafael Vasconcelos,
A62387, interveio felicitando a Mesa da RGA por ter enviado todos os
documentos com a devida antecedência, cumprindo o que havia sido sugerido
no ano anterior.
Não havendo mais outros assuntos a tratar, Cláudia Rodrigues deu por
encerrada a RGA, pelas quinze horas e quarenta e cinco minutos, da qual se
lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada em RGA subsequente,
será assinada, nos termos da lei, pelos secretários da Mesa da RGA.
Mais se informa que em anexo à presente ata seguem os seguintes
documentos:
 RGA 3/2015.1 – Proposta do Regulamento Interno da Comissão
Eleitoral;
 RGA 3/2015.2 – Calendário Eleitoral proposto pela Mesa da RGA;
 RGA 3/2015.3 – Lista Candidata à Comissão Eleitoral (Lista A).
Guimarães, 4 de novembro de 2015

__________________________________
Flávia Barbosa
(Primeira Secretária da Mesa da RGA)
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__________________________________
Rui Costa
(Segundo Secretário da Mesa da RGA)
__________________________________
Cláudia Rodrigues
(Secretária-suplente da Mesa da RGA)

Página 6 de 6

