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Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano dois mil e
dezasseis, pelas dezasseis horas, no auditório A3 – CP1, no
Campus de Gualtar, em Braga reuniu-se a Reunião Geral de
Alunos (RGA) da Associação Académica da Universidade do
Minho, em sessão ordinária, convocada pela Presidente da Mesa
da RGA, Sara Moura. Presidiu à RGA Sara Moura, vice-presidiu
Rui Costa, Vice-Presidente da mesa da RGA e secretariou José
Loureiro, secretário da Mesa da RGA.
Abertura dos trabalhos:
À hora marcada, estavam presentes quatro estudante, 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 e trinta
minutos, estando presentes quarenta e seis estudantes, a
Presidente da Mesa da RGA deu início à sessão.
Ordem de Trabalhos:
A 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 – Apreciação do cumprimento do Plano de
Atividades e da execução orçamental até trinta de
setembro;

Ponto quatro – Ação Social Indireta;
Ponto cinco – Outros Assuntos;
Após a apresentação da mesma, João Sequeira, PG30385,
abordou a mesa no sentido de apresentar uma moção.
Essa moção tinha como objetivo incitar a participação da AAUM
na luta estudantil com um papel mais ativo e assertivo.
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento ou intervenção,
a presidente da Mesa da RGA pediu celeridade na entrega da
moção para posterior votação da mesma.
Bruno Alcaide, PG28597, Presidente da direção da AAUM, faz um
ponto de ordem à mesa, no sentido de apresentarem a moção no
ponto quatro da ordem trabalhos tendo em conta a sua natureza.
A Presidente da Mesa da RGA, Sara Moura explica que no início
da apresentação interpelou o proponente sobre a alocação da
mesma no ponto quatro e que esse mesmo não achava
conveniente o adiamento.
Explicando também que uma moção poderá ser apresentada em
qualquer momento da RGA.
Findo este ponto de ordem, João Sequeira quis adiar a
apresentação da moção.
Não havendo qualquer alteração à ordem de trabalhos, a mesma
foi submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Ponto um:
Aberto o ponto um da ordem de trabalhos, Sara Moura concedeu
a palavra ao representante do ComUM de modo a explicar o tipo
de cobertura que pretendia fazer sobre a RGA.
Sara Moura deixou à consideração da RGA sobre a permissão de
registos.
Bruno Gonçalves, A74591, fez um ponto de ordem com o intuito
de se fazer duas votações em vez de uma. Por isso, sugeriu que
se votasse de forma distinta para o registo escrito e outra para o
registo fotográfico.
Na primeira votação, relativa à aprovação do uso do registo
escrito da RGA pelo ComUM, foi aprovada por unanimidade.
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Na segunda votação, referente à aprovação do registo
fotográfico, foi aprovada com cinquenta e um votos a favor, uma
abstenção e zero contra.
Finda a votação, Bruno Alcaide, PG28597, Presidente da AAUM,
pediu a palavra de modo a fornecer algumas informações aos
presentes acerca da atividade da AAUM desde a tomada de posse
e até ao momento, referindo o seguinte:
•

•

•
•

•

•

•
•

•

A 29 de março teve lugar a Reunião Geral de Alunos de
aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da
Associação Académica da Universidade do Minho para o
ano de 2016;
Decorreu, no mesmo dia, a 1ª eliminatória do UMplugged,
concurso de bandas, no bar Académico de Guimarães. A
2.ª eliminatória teve lugar no dia 5 de abril e a final no dia
12 de abril;
No dia 30 de março realizou-se a Assembleia Geral da
Federação Académica de Desporto Universitário;
Dia 6 de abril decorreram as reuniões do Comité
Organizador do Campeonato Mundial Universitário de
Karaté e Conselho Municipal da Educação;
Neste mesmo dia decorreu a formação mensal para
núcleos, promovida pelo Departamento de Núcleos da
AAUM;
A Associação Académica marcou presença na feira
4UMinho organizada pela UMinho, nos dias de 7 a 9 de
abril, no Pavilhão Multiusos de Guimarães;
Dia 13 de abril reuniu o Plenário de Grupos Culturais da
Universidade do Minho;
Iniciou-se a 6.ª Edição do Working Ideas no dia 15 de abril.
As apresentações dos projetos acompanhados nesta
atividade decorreram no dia 4 de maio;
De 17 a 24 de abril decorreram as fases finais da 26ª
edição dos Campeonatos Nacionais Universitários. A
Associação Académica destacou-se uma vez mais nesta
edição, conseguindo alcançar um dos melhores
resultados de sempre na participação nacional;
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A 19 de abril a AAUM marcou presença no Conselho
Municipal da Juventude de Braga;
No dia 21 de abril a AAUM, juntamente com o Movimento
Associativo Nacional reuniu com o grupo parlamentar do
CDS/PP. Reuniu com os restantes grupos parlamentares,
nomeadamente, Bloco de Esquerda e Partido Socialista –
dia 27 de abril, PEV – 23 de maio, PCP – 1 de junho, PSD –
14 de junho;
Inauguramos o Espaço AAUM em Braga, no dia 29 de
abril. Espaço com novas valências no atendimento a
alunos. Esta celebração permitiu também o início dos
trabalhos do projeto, Place Me. Um serviço que se
pretende personalizado ao aluno na área do
arrendamento;
A 2 de maio decorreu reunião do Conselho Geral da
UMinho;
A Sessão Comemorativa do 40º aniversário do ILCH teve
lugar no dia 3 de maio;
No dia 6 de maio tiveram início as Monumentais Festas do
Enterro da Gata. As Serenatas e Velório marcaram o início
das festividades. No dia 7 de maio decorreu a Imposição
de Insígnias, no Pavilhão Desportivo de Gualtar e na Nave
da Escola de Engenharia em Azurém. A Missa de
Finalistas decorreu na tarde do dia 7, no Parque da Ponte,
Braga;
Os concertos, entre o dia 7 e 13 de maio, realizaram-se na
Alameda do Estádio Municipal de Braga;
O Cortejo Académico percorreu as ruas da cidade de
Braga, no dia 11 de maio;
O Departamento Social levou a cabo a atividade do Pintar
UM Mundo melhor, organizando ou promovendo os
quadros pintados pelos artistas para angariação de
verbas para projetos sociais, bem como envolvendo os
cursos de Medicina e Enfermagem na atividade da Gata
na Saúde, prestando apoio no Enterro da Gata;
No dia 9 de maio decorreu uma reunião/encontro para
discussão sobre a Gestão da Ciência, em Aveiro,
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promovida pela Secretária de Estado Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior;
O Fundo Social de Emergência e o Conselho de Ação
Social reuniram a 16 de maio;
No mesmo dia foram entregues as Bolsas de Excelência
aos alunos da Universidade do Minho, no Largo do Paço;
A Start Point realizou-se no dia 24 de maio, em Azurém;
No dia 2 de junho a Associação Académica e a ABIC
reuniram com o Professor Rui Vieira de Castro, no sentido
de fazer um acompanhamento ao processo da relativo à
criação da taxa para apresentação de doutoramento;
Neste dia, a comissão de residentes de Santa Tecla
promoveu um jantar entre todos os alunos;
Nos dias 4 e 5 de junho a AAUM fez-se representar no
Encontro Nacional de Direções Associativas;
O SCBraga/AAUM jogou no dia 5 de junho o seu último
jogo do campeonato nacional de futsal, tendo ficado
colocado em terceiro lugar, no final da época 2015/2016;
A AAUM organizou de 7 a 9 junho, na praia da Apúlia, os
Beach Games – Campeonatos Nacionais Universitários de
Praia;
A atividade da “UMinho vai ao S. João” decorreu no dia 13
de junho, contando com a presença e colaboração dos
grupos culturais da Universidade do Minho;
Teve lugar no dia 14 de junho reunião ordinário do
Conselho Municipal da Juventude;
Dia 18 de junho decorreu um Encontro Nacional de
Associações Académicas, em Coimbra;
A atividade do “+ Saúde” organizada pelo departamento
social, envolveu a cidade no dia 20 de junho;
Reuniu a 27 de junho o Fundo Social de Emergência;
O comité organizador do Campeonato Mundial
Universitário de Karaté reuniu no dia 6 de julho;
Realizou-se na UMinho o Seminário do Conselho Nacional
de Educação - “Organização e Desenvolvimento do Ensino
Superior”, dia 8 de julho;
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Dos dias 12 a 25 de julho decorreram em Zagreb e Rijeka
os Campeonatos Europeus Universitários. A AAUM
participou nos campeonatos nas modalidades de
basquetebol masculino, andebol masculino, futebol
masculino, futsal masculino e feminino, voleibol
feminino, karaté, taekwondo e natação;
A 12 de julho reuniu o Conselho Municipal de Educação da
Câmara Municipal de Braga;
Dia 13 de julho decorreu reunião com a Secretária de
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tendo
decorrido no mesmo dia encontro para discussão da
“Política Nacional de Ciência Aberta”;
A AAUM reuniu com o CCISP no dia 18 de julho e no dia 22
com a Direção Geral do Ensino Superior, abordando as
questões relativas ao pagamento das bolsas de mérito,
acesso ao Ensino Superior, acompanhamento e revisão do
processo de submissão, análise e atribuição de bolsas,
tendo ficado definido para o efeito o calendário de
pagamentos das prestações da bolsa;
No dia 21 de julho a AAUM marcou presença na iniciativa
do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de uma
estratégia nacional de competências digitais, promovida
pela secretaria de estado;
O Fundo Social de Emergência reuniu novamente no dia
27 de julho;
De 25 a 29 de julho a AAUM fez parte da atividade “Verão
no Campus”, mostrando parte da sua estrutura e dando a
conhecer o seu trabalho a estes alunos que tiveram a
oportunidade de contactar pela primeira vez com a
Universidade do Minho e as suas estruturas internas;
Dia 27 de julho decorreu a Gala de Desporto da UMinho,
organização da AAUM e dos SASUM, reconhecendo o
mérito de todos os atletas e estruturas que colaboram
para o sucesso desportivo da UMinho;
Entre os dias 10 e 13 de agosto decorreu o Campeonato
Mundial Universitário de Karaté, com uma avaliação
muito positiva;
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Entre os dias 29 de agosto e 11 de setembro decorreram
a formação de multiplicadores do acolhimento e a
preparação de toda a logística associado á chegada dos
novos alunos;
Realizou-se em Évora, no dia 10 e 11 de setembro o
Encontro Nacional de Direções Associativas. Neste
encontro, na qualidade de Presidente da AAUM, Bruno
Alcaide, foi eleito representante dos estudantes do ensino
superior universitário para o Conselho Consultivo da
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior;
O programa oficial de acolhimento teve início com a
semana de matrículas – 12 a 16 de setembro, bem como
no dia 17 teve lugar a cerimónia de boas-vindas do Reitor
da UMinho aos novos alunos, no mesmo dia realizou-se o
Sarau Cultural em Braga, o mesmo evento teve lugar em
Guimarães na quinta-feira. O Caloiro ao Molho decorreu
no dia 21;
No dia 14 do mesmo mês teve lugar reunião ordinária do
Fundo Social de Emergência, preparando todos os
processos para o ano letivo de 2016/2017, bem como
encerrando o ano letivo 2015/2016;
No dia 16 de setembro reuniu a AAUM e o Movimento
Associativo Nacional com o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior para apresentação do
Programa Praxe +, promovido pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia;
No ano que assinalou 17 anos consecutivos de Dádivas de
Sangue na UMinho, as colheitas de 20 e 27 de setembro,
mais uma vez, tiveram uma expressão forte da
solidariedade da comunidade académica. No total das
quatro colheitas realizadas em 2016, registou-se um total
de 1234 dadores inscritos e 49 recolhas de sangue para
análise de medula, sendo uma ajuda importante para o
Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST)
e para o Centro de Histocompatibilidade da Região Norte;
Dia 4 de outubro, decorreram no centro histórico de
Guimarães as Serenatas Velhas, dando início às
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festividades da Receção ao Caloiro. Nesta mesma ocasião
foi lançada a campanha “Violência no namoro não é para
ti”, promovida em conjunto pelo Movimento Associativo
Nacional e a Secretaria de Estado para a Cidadania e
Igualdade, tendo contado com a presença da Senhora
Secretária de Estado, Catarina Marcelino;
O cortejo da latada decorreu no dia 5 de outubro;
A receção ao caloiro no pavilhão multiusos teve lugar
entre os dias 5 e 8 de outubro;
Entre os dias 10 e 23 de Outubro realizou-se a Quinzena
do Caloiro, organizada pela AAUM associando-se à
Associação Comercial e Industrial de Guimarães;
A AAUM este ano associou-se à organização do Festival
de Outono pretendendo que este envolvesse mais os
estudantes. O Festival de Outono decorreu entre os dias
13 e 15 de outubro;
A AAUM associou-se à Azeituna na iniciativa de
angariação de alimentos que decorreu durante o arraial
organizado pela tuna, e entregou no dia 13 de outubro, no
Banco Alimentar, todos os alimentos recolhidos;
As inscrições para a atividade do Complementa-te, a
realizar em Novembro, tiveram lugar entre os dias 14 a 20
de outubro;
A 17 de outubro reuniu o Conselho de Ação Social, reunião
agendada a pedido da Associação Académica;
A Associação Académica reuniu com o Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no passado dia 19,
abordando as temáticas da proposta de Lei do Orçamento
do Estado de 2017: linhas de orientação estratégica,
acesso ao ensino superior: Relatório de grupo de
reflexão; Alargamento da base social do ensino superior,
“Estímulo ao sucesso escolar”; “Iniciação à investigação
científica e articulação entre ensino superior e a ciência e
tecnologia”;
No dia 20 de outubro decorreu reuniu do Conselho
Municipal de Educação, no sentido de ser elaborado o
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documento estratégico de ensino do município de Braga,
para o ano de 2017;
No passado dia 20 de outubro, a AAUM apresentou
candidatura à organização do Campeonato Europeu
Universitário de Futsal em 2019;
Este ano o Lions Clube de Braga, envolvendo o tecido
empresarial bracarense, entregou 50 bolsas para
estudantes da Universidade do Minho, numa gala que se
realizou no passado dia 22 de outubro;
No passado dia 24 de outubro reuniu o Plenário de Grupos
Culturais;
Decorreu no dia 27 de outubro o Conselho Municipal da
Juventude da CMBraga.

Havendo um pedido de esclarecimento, Sara Moura deu a
palavra a Bruno Gonçalves, A74591, tendo o aluno pedido a
Bruno Alcaide o balanço sobre a reunião do Programa Praxe
Mais. O aluno questionou também sobre os representantes da
AAUM na reunião com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, uma vez que no mesmo dia decorria na reitoria uma
iniciativa com o Presidente da República.
Por último, pediu um esclarecimento sobre o uso do Theatro
Circo por parte dos grupos culturais.
Bruno Alcaide, PG28597, Presidente da AAUM, começa por
explicar que o Programa Praxe Mais tem como intuito a iniciação
de novos alunos na prática de investigação científica, sendo
promovido pela Fundação Ciência e Tecnologia. Explica que na
reunião, a AAUM juntamente com todo o movimento associativo
estudantil, veiculou aos responsáveis do Ministério que não
estaria a existir uma correta passagem de informação
relativamente ao projeto. Primeiramente não se deveria chamar
Praxe Mais devido à base do projeto, que tem como finalidade
atacar uma realidade que nunca esteve em discussão pela parte
da AAUM.
Relativamente à reunião de dezanove de outubro, Bruno Alcaide
responde face à representação externa da AAUM que é
competência sua delegar nas pessoas que considera mais
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indicadas, dentro da direção da AAUM, porque cada uma delas
está perfeitamente acreditada pelo processo eleitoral, estando
aptas a representar a AAUM. Posto isto, Bruno Alcaide disse que
quem representou a AAUM nessa reunião foram os dirigentes
associativos Domingues Martins, Presidente-Adjunto e também
Sofia Alcaide, Diretora do Departamento Pedagógico.
Ponto dois:
Antes da abertura do ponto, Sara Moura concedeu a palavra ao
representante da AAUMTV/RUM de modo a explicar o tipo de
cobertura que pretendia fazer sobre a RGA.
Sara Moura deixou à consideração da RGA sobre a permissão de
registos audiovisuais.
O uso do registo de audiovisuais da RGA pela AAUMTV/RUM foi
aprovado com quarenta e três votos a favor, nove abstenções e
zero contra.
Sara Moura abriu o ponto dois da ordem de trabalhos, sugerindo
à RGA a alteração de dois pontos. Sendo a primeira alteração
referente à página número cinco, no ponto cinco, onde se lê
“Aberto o ponto quatro...”, foi alterado para – Aberto o ponto
cinco. A segunda alteração relativa à página número quatro, no
ponto três da ordem de trabalhos, onde se lê “... a AAUM acaba
com um resultado positivo de cento e oito e oito mil euros”, foi
alterado para - ... a AAUM acaba com um resultado positivo de
cento e oito mil euros.
Bruno Gonçalves, A74591 pediu para alterar o número
mecanográfico que o identificava, de A54591 para A74591.
Após estas alterações, o documento foi aprovado por quarenta e
dois votos a favor, onze abstenções e zero contra.

Ponto três:
Aberto o ponto três da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa
da RGA concedeu a palavra a Natália Silva, PG28646, Tesoureira
da AAUM no mandato presente, para a apresentação do
Relatório Intercalar de dois mil e dezasseis.
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Natália Silva, PG28646, procedeu à apresentação quantitativa e
qualitativa do Relatório Intercalar, fazendo um balanço entre os
principais gastos e receitas no orçamento. Fazendo uma análise
sucinta dos gastos acumulados, Natália Silva refere que houve
um decréscimo nos custos das mercadorias vendidas, face ao
ano anterior, na ordem dos vinte e nove por cento. Esta
diminuição é explicada por menor consumo no armazém do
Enterro da Gata e pelo término da gestão direta do Bar
Académico de Braga.
Referente à rubrica de fornecimento de serviços externos,
referiu que houve uma diminuição da ordem dos cinco por cento,
justificando com reajustes de contratos que estavam celebrados
com várias empresas.
Completou a apresentação com um resumo qualitativo do
relatório, evidenciado e detalhando algumas das atividades mais
relevante de cada departamento da AAUM.
Numa análise mais exaustiva da atividade Enterro da Gata,
referiu também que houve uma diminuição dos gastos e
rendimentos e nas assistências, comparativamente ao ano
anterior, justificando com as condições meteorológicas adversas
que se fizeram sentir durante todo o evento.
Finda a apresentação, foi aberto um período de esclarecimentos
relativamente aos documentos apresentados.
Bruno Gonçalves, A74591 pediu esclarecimentos sobre os gastos
na atividade Gata na Praia e os prejuízos na atividade Enterro da
Gata.
Natália Silva, PG28646 começa por esclarecer que em relação à
tabela Fornecimento de Serviços Externos, na rubrica Outros
Serviços não estão apenas considerados os estragos na Gata na
Praia, mas sim também despesas relacionadas com a
arbitragem na Gata na Praia, estragos nos autocarros do Enterro
da Gata, material médico e na aquisição dos bilhetes de comboio
para a atividade Tricórnio vai a Coimbra.
Terminou o esclarecimento com a justificação do prejuízo da
atividade Enterro da gata.
Não havendo qualquer pedido de intervenção, a Presidente da
Mesa da RGA deu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal e
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Jurisdicional (CFJ), Diogo Arezes, PG26918, que leu o parecer
emitido pelo mesmo órgão (Doc1_28/10/2016). O CFJ dá um
parecer positivo quanto ao relatório intercalar apresentado.
Ponto quatro:
A Presidente da Mesa da RGA abriu o ponto quatro da ordem de
trabalhos.
De seguida, concedeu a palavra a Bruno Alcaide, Presidente da
Direção da AAUM, de modo a fornecer algumas informações aos
presentes.
Primeiramente, Bruno Alcaide, informa que todo o processo do
aumento do preço das senhas para almoço na cantina havia
iniciado no ano transato, a partir do momento em que o governo
anunciou o aumento do salário mínimo nacional. O preço das
senhas das cantinas está indexado ao salário mínimo nacional, o
que se fez reflectir logo após o anúncio.
Bruno diz que só não se verificou de imediato este aumento
devido ao trabalho e à pressão que foi desenvolvida pelos
representantes dos alunos no Concelho de Ação Social,
nomeadamente pelo Carlos Videira e por si próprio.
A justificação apresentada pela AAUM para impedir este
aumento foi a de que o aumento do preço da senha da cantina
não se deveria refletir a meio do ano letivo, apanhando
desprevenidos todos os estudantes o que pelo princípio da
informação e face à conjuntura económica deveria ser evitado.
Bruno Alcaide informa que no dia dezasseis de maio, em
conselho de Ação Social, o administrador dos Serviços da Ação
Social da Universidade do Minho abordou novamente o assunto
apresentando uma proposta para o aumento do preço das
senhas da cantina. Essa mesma foi aprovada, tendo a AAUM
votado contra.
Posteriormente no dia vinte e nove de julho, foi tomada a decisão
de aumentar o preço das senhas da cantina, em conselho de
Ação Social, tendo a AAUM sensibilizado os órgãos presentes
para o impacto que isso poderia trazer. Mais informou que
tinham conhecimento de que em outros estabelecimentos de
ensino superior do país a mesma decisão iria ser revertida.
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Finda a intervenção do Presidente da Direção da AAUM, foi
aberto o período de pedidos de esclarecimentos. Bruno
Gonçalves, A74591, intervém perguntando, se Bruno Alcaide só
representa alunos do primeiro ciclo de estudos da UM.
Bruno Alcaide, PG28597, respondeu dizendo que as atividades de
defesa dos alunos não passam só pelos alunos do primeiro ciclo,
mas sim pela representação de todos os alunos da UM.
Findo o período de pedidos de esclarecimento, foi aberto um
período de pedidos de intervenção.
Aproveitando este período, o aluno João Sequeira, PG30385
apresentou uma moção. (Doc2_28/10/2016;)
Sara Moura esclarece que as moções têm que ser votadas, por
isso interpela a RGA se há algum pedido de esclarecimento.
Rui Abrunhosa, A62478, questiona o proponente sobre o
objectivo da moção.
João Sequeira, PG30385, responde apresentando novamente a
moção.
Bruno Alcaide, PG28597, Presidente da direção da AAUM, propõe
uma alteração ao conteúdo da moção, no sentido de se
realizarem ações no âmbito local e no futuro ao nível nacional.
João Sequeira não aceitou a alteração à moção.
Bruno Alcaide apresenta uma moção. (Doc3_28/10/2016;)
Existindo duas moções que poderiam versar sobre o mesmo
assunto é havendo uma divisão clara de opiniões na RGA, Sara
Moura questiona a RGA se pretende votar em alternativa as duas
moções ou proceder à votação individual de cada uma delas
ressalvando que a AAUM não poderia seguir duas moções que
indicassem doutrinas diferentes relativamente ao mesmo tema.
Havendo consenso por toda a RGA, Sara Moura inicia a votação.
Finda a votação apurou-se os seguintes resultados:
- Vinte e seis votos para votar em alternativa;
- Sete votos para votar individualmente;
- Duas abstenções.
Tendo a maioria da RGA decidido votar em alternativa as moções,
Sara Moura procedeu ao ato de votação explicando que a ordem
Página 13 de 16

de votação das moções será correspondente à ordem de entrada
das mesmas na mesa, tendo-se apurado os seguintes
resultados:
Primeira moção – Seis votos;
Segunda moção – Vinte e quatro votos;
Abstenções – Quatro votos;
Em suma, foi aprovada a moção apresentada por Bruno Alcaide,
com vinte e quatro votos a favor.
Havendo a oportunidade de fazer uma declaração de voto, Rui
Abrunhosa apelou para que no futuro, assuntos com igual
importância, sejam levados para pontos da ordem de trabalhos
devido à sua importância e sensibilidade, podendo assim haver
uma melhor preparação por parte dos alunos na sua discussão.
Existindo ainda uma proposta de uma terceira moção para
apresentar por Isac Valente, PG33479, a mesa da RGA faz um
ponto de informação.
Sara Moura informa que de acordo com o primeiro ponto, do
vigésimo artigo do Regimento da Reunião Geral de Alunos, uma
moção destina-se a estabelecer princípios de orientação e de
doutrina, e não à aprovação de documentos.
Isac Valente, PG33479, inicia uma declaração de voto dizendo
que, considerava a decisão da RGA uma falta de respeito
relativamente a quem andou três semana a recolher
assinaturas.
Rui Abrunhosa faz um ponto de defesa de honra, dizendo que não
aceitava que numa RGA, alguém lhe acusasse de falta de
respeito por não concordar com determinadas posições.
Sara Moura encerra o ponto informando que o que é decidido
numa RGA é decidido por todos os estudantes e que todos os
estudantes têm o direito de trazer a uma RGA os pontos que
acharem importantes para a defesa dos seus direitos.
Ponto cinco:
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Aberto o ponto a Presidente da Mesa da RGA questionou os
presentes quanto à existência de outros assuntos que quisessem
trazer à discussão.
Bruno Gonçalves, A74591, pede à Mesa da Reunião Geral de
Alunos para que não se volte a marcar uma RGA para uma sextafeira à tarde.
Seguidamente pediu esclarecimentos sobre a forma que foi
disponibilizada a documentação para a RGA.
Sara Moura responde que a reunião foi marcada de acordo com
as competências inerentes à RGA e dentro dos prazos de acordo
com os estatutos da AAUM.
Por fim, esclarece que ocorreu um erro informático na forma
como foram disponibilizados os documentos, tendo sido
prontamente tratado.
Não havendo mais pedidos de intervenção, o ponto foi encerrado.
Finda a Ordem de Trabalhos e sem mais a apresentar, Sara
Moura deu por concluída a RGA da qual se lavrou a presente ata.
Mais se informa que, em anexo à presente ata, seguem os
seguintes documentos:
✓ Doc1_28/10/2016

– Parecer sobre o
Relatório Intercalar da Direção da AAUM;
✓ Doc2_28/10/2016 – Moção;
✓ Doc3_28/10/2016 – Moção.

O Secretário da Mesa da RGA,

_________________________
José Luís Loureiro
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A Presidente da Mesa da RGA,

______________________
Sara Moura
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