Ata da Reunião Geral de Alunos da Universidade do Minho
(25 de Março de 2015)
Aos vinte e cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, pelas quinze
horas e trinta minutos, a Reunião Geral de Alunos (RGA) da Associação Académica da
Universidade do Minho (AAUM) reuniu em sessão ordinária no auditório B1.16, no
Campus de Azurém, em Guimarães, com a seguinte ordem de trabalho:
1. Informações;
2. Aprovação da ata da Reunião Geral de Alunos anterior;
3. Apresentação e votação do Relatório Final de Atividades e contas da AAUM,
referente ao mandato de 2014;
4. Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento da AAUM,
referente ao mandado de 2015;
5. Outros Assuntos;

Na hora marcada para a RGA estavam presentes apenas 42 alunos e como tal, por
falta de quórum, a reunião teve início às 16h00 como estipulado nos estatutos.
Estando presentes alunos de Erasmus, a Presidente da Mesa clarificou que os alunos
não podem ter representação, ou seja, não tem direito de intervenção nem de voto na
reunião e a sua presença só é permitida após uma votação positiva dos alunos
presentes.
Antes de iniciar a ordem de trabalhos, procedeu-se a uma votação de modo a
permitir ou não a presença de duas técnicas oficiais de contas da AAUM na RGA. A

permanência das técnicas foi aprovada por unanimidade com 86 votos a favor, 20
abstenções e 0 votos contra.
Procedeu-se ainda a uma segunda votação para permitir a presença dos estudantes
de ERASMUS, sendo aprovada com 2 votos contra, 4 abstenções e 90 votos a favor. Após
a aprovação, a entrada na sala foi rigorosamente controlada através dos cartões de
estudantes dos alunos.
O Alunos João Costa ID3809 fez uma proposta de alteração da ordem de trabalho
por escrito à mesa, tendo sido aprovados com unanimidade e acrescentados o ponto 5
e 6 (Apresentação da ESN-Minho como associação e Proposta de protocolo de
cooperação AAUM- ESN Minho). O aluno Pedro Sanches A48766 intervém e justifica o
seu voto contra, dizendo que o ponto é demasiado importante para ser adicionado
durante a RGA, deveria sim, ser proposto à Mesa da RGA antes da reunião.
Ainda a alunos Inês Laranjeira PG2339, propôs o ponto 7 (24 De Março – dia do
estudante. Esclarecimento sobre as comemorações e marcação de novas iniciativas).
Justifica a sua proposta, criticando a iniciativa realizada pela AAUM no dia 24 de Março
– Dia do Estudante, incluindo o almoço com o Primeiro-Mistro e alguns membros da
AAUM, apelando que a associação deveria comemorar esse dia com os estudante e não
com o Primeiro-Ministro. O ponto foi aprovado com 79 votos a favor, 17 abstenções e 0
votos contra.

A nova ordem de trabalho foi aprovada, com a seguinte ordem:
1. Informações;
2. Aprovação da ata da Reunião Geral de Alunos anterior;
3. Apresentação e votação do Relatório Final de Atividades e contas da AAUM,
referente ao mandato de 2014;
4. Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento da AAUM,
referente ao mandado de 2015;
5. Apresentação da ESN-Minho como associação;

6. Proposta de protocolo de cooperação AAUM- ESN Minho;
7. 24 De Março – dia do estudante. Esclarecimento sobre as comemorações e
marcação de novas iniciativas;
8. Outros Assuntos;

1. Informações
Iniciada a ordem de trabalhos, Carlos Videira PG21913, Presidente da AAUM,
pediu a palavra de modo a fornecer algumas informações desde a última RGA aos
presentes alunos acerta de alguns pontos importante da atividade da associação
académica.
Refere:


A AAUM, desde Novembro de 2014, passou a integrar o conselho Municipal de
Juventude de Guimarães depois da solicitação ao presidente da Câmara Municipal.



A 30 de dezembro realizou-se mais um 1º de Dezembro no Theatro Circo de Braga
com a presença de todos os grupos culturais.



No dia 5 de dezembro, a AAUM foi agraciada numa cerimónia promovida pela
Câmara Municipal de Braga com a medalha de mérito/prata.



No âmbito social, em dezembro, associou-se também à campanha da tuna
universitária do Minho “ A música vai ser outra” e cujos alimentos recolhidos foram
doados a cruz vermelha.



Foi eleita a nova provedora de estudantes, Paula Martins da escola de Psicologia.



Abriu também em Dezembro, novamente, o processo de candidaturas ao fundo
social de emergência, tendo sido realizadas várias iniciativas para a angariação deste
fundo, nomeadamente o calendário solidário dos atletas de judo da Universidade do
Minho e uma iniciativa da OPUM DEI a quando da semana da Euforia.



A 20 de dezembro a associação académica e os servições de ação social promoveram
a iniciativa de entrega de prémios de mérito desportivo.



Decorreu também a 20/21 de dezembro, em Coimbra, o encontro nacional de
direções associativas.



A 6 de janeiro a associação académica denunciou um problema com a plataforma da
DGES que bloqueou todo o processo de candidatura a bolsas. Emitiu um comunicado
e reunião posteriormente no dia 20 de Janeiro com o Direito Geral do Ensino
Superior, encontrando-se neste momento o problema resolvido, mas motivou um
atraso considerável no processo de atribuição de bolsas dos estudantes.



A 12 de Janeiro teve lugar uma reunião em Braga e outra em Guimarães com os
alunos representantes no sentido de discutir alterações ao calendário escolar que
estarão em vigor no próximo ano letivo e que passam sobretudo em antecipar o início
do ano letivo para o início do mês de Setembro e por antecipar a época especial para
o final do mês de Julho. As principais preocupações tem a ver com os estudantes que
tem complemento de alojamentos nas residências não terem que pagar período
suplementar em julho ajustado o calendário aquilo que são as prestações que
recebem e o facto de muitos estudantes terem dificuldade no acesso a bolsa porque
fazem exame de época especial e por não terem informação académica atualizada e
assim o seu processo de candidatura a bolsa atrasa significativamente.



A 14 de Janeiro foi encerrado o Bar Académico de Braga, havendo uma rescisão do
contrato por incumprimento de algumas cláusulas do acordo que foi aprovado pela
RGA.



A 16 de Fevereiro o Bar reabriu com gestão direta da associação académica.



A 21 de Janeiro, foi apresentado o Campeonato Europeu Universitário de Andebol,
que vai decorrer em Braga com a organização da Associação Académica de 2 a 9 de
Agosto, estão em processo de recrutamento de voluntários.



A 30 de Janeiro, houve uma reunião entre as associações académicas e o secretário
de estado do ensino superior na qual saiu o compromisso da criação de uma comissão
de revisão do regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino
superior.



Salientou também, a 2º edição do “Complementa-te”, um programa de formações
do Departamento Pós-Graduação da AAUM.



Entre os dias 23 e 28 de Fevereiro aconteceu a semana da euforia, tanto em braga
como em Guimarães.



No dia 3 de março começou a iniciativa do GIP nos Campis – Gabinete de Integração
Profissional, em Braga e Guimarães.



Estão a decorrer mais uma edição do UMPlugged e DJ@UM.



No dia 11 de março, houve a 4ª edição do Capital da Juventude promovido pelo
LIFTOFF – Gabinete de empreendedorismo.



Aconteceram reuniões setoriais com os núcleos e delegados entre os dias 3, 4 e 5 de
Março.



As dádivas de sangue com números muito superiores aos últimos anos decorrerem
entre os dias 10 de Março em Guimarães e 24 de Março em Braga.



No dia 7 de Março foi também anunciado um acordo entre os transportes de Braga
e a universidade do Minho para que os autocarros em Braga comecem a para dentro
do campus.



No dia 7 de Março, ocorreu nova reunião com o gabinete de estado do ensino
superior para discutir a nova fórmula de financiamento que está em discussão e
também as regras de acesso ao ensino superior.



A AAUM esteve também presente na feira 4UMinho, nos dias 13 e 14 de Março.



No dia 16 de março a associação assinou um protocolo com a polícia de segurança
pública que prevê o reforço de policiamento nas zonas junto ao campus de Gualtar e
Azurém, entre outras medidas. Decorreram também as reuniões gerais de finalistas
a 19 de Março em Braga e Guimarães.



No dia 20 e 21 de Março decorreram os fóruns de núcleos.



Ontem, foi aprovado por unanimidade na camara municipal de braga, em reunião de
executivo municipal um protocolo entre a camara e a AAUM que prevê o apoio
financeiro e material da camara às atividades da associação.



No dia 24 de Março, houve o encontro com o primeiro-ministro inserido nas
comemorações apresentadas do dia nacional do estudante.



Informa que a Gata na praia decorre entre 28 de Março a 2 de Abril em Portimão.



Por fim, informa que a associação reúne todas as condições para a abertura da
reprografia de arquitetura em Guimarães, que deverá acontecer no início do mês de
Maio.
A aluna Inês Laranjeira PG2339 questiona o Presidente da AAUM sobre o
financiamento da Câmara de Braga à associação. Carlos Videira esclarece com o
protocolo assinado e aprovado em executivo municipal, que passa por uma espécie de
contrato-programa que vai existir entre ambos em que a associação académica se
compromete a um determinado número de iniciativas no âmbito da programação
cultural através da RUM, saídas profissionais e empreendedorismo, pressupondo assim,
o apoio logístico e financeiro da parte da Câmara Municipal de Braga. Apresentou na
íntegra o protocolo.
Sem mais pedidos de esclarecimentos passou-se ao próximo ponto.

2. Aprovação da ata da Reunião Geral de Alunos anterior;
A Presidente da mesa da RGA concedeu cinco minutos para a leitura da ata da RGA
anterior. Não tendo havido qualquer proposta de alteração, a ata foi aprovada com zero
votos contra, 42 abstenções e 46 votos a favor.

3. Apresentação e votação do Relatório Final de Atividades e contas da AAUM,
referente ao mandato de 2014;
Rodrigo Silva, A47331, apresentou quantitativamente o Relatório de Contas
referente ao mandato de 2014, fazendo um balanço entre os principais gastos e receitas
no orçamento e especificando alguns dos gastos mais relevantes. Carlos Videira,
pg21913, completou a apresentação com um resumo qualitativo do Relatório de Contas,
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, no qual, o aluno Filipe Silva A64609, questiona se não
seria mais proveitoso a aquisição de bens ao invés do aluguer, uma vez que é feito todos
os anos.
Carlos Videira responde com o exemplo das cadeiras usadas No acolhimento dos
novos alunos e na missa de finalistas, em que o grande problema é o espaço para
guardas os bens. Na universidade não existe capacidade para guardar 2000/2500
cadeiras. Em relação a viaturas que fazem transportes dos alunos atletas, por exemplo,
é muito mais vantajoso alugar um ou dois dias para quando é necessário.
A Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional (CFJ), Catarina Lima, PG27889, leu
o parecer emitido pelo mesmo órgão. O parecer do CFJ foi no sentido de que a RGA
aprovasse o Relatório de Contas relativo a 2014.
De seguida, procedeu-se à votação do Relatório de Contas do mandato de 2014,
que foi aprovado com 0 votos contra, 34 abstenção e 53 votos a favor.

4. Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento da AAUM,
referente ao mandado de 2015;
Carlos Videira, pg21913, fez uma apresentação do Plano de Atividades e
Orçamento proposto, salientando algumas das atividades, por departamento da AAUM,
a realizar durante o mandato da presente direção. O Presidente da AAUM aproveitou
para referir que o Plano de Atividades é elaborado tendo em vista o pior cenário,
relativamente a possíveis gastos.
Inês Laranjeira PG2339 intervém dizendo que era muito mais importante investir
nos jovens que estão a emigrar e que não percebe o grande investimento que é feito no
âmbito do empreendedorismo. Que a associação faz com que os estudantes se sintam
culpados pela falta de oportunidades e que tal facto é transversal ao plano de atividades.
Acusa a associação de não exigir do governo um aumento da ação escolar, mas ao
mesmo tempo faz um jantar solidário. Afirma que a associação não é coerente e
questiona o porque da não participação na manifestação nacional do estudantes do
ensino superior em Novembro. Remete para o pedido de transporte para manifestação
por parte de um aluno na RGA anterior.
Carlos Videira PG21913, responde dizendo que o plano de atividades e orçamento
reflete aquilo que é a vontade dos estudantes aferida nas urnas. Saliente que o plano de
atividades para saídas profissionais e empreendedorismo é um dos que orgulha esta
associação académica por aquilo que já alcançou ao longo de 4 anos, tendo já sido
considerado pela Caixa Geral de Deposito um dos 10 melhores sites a nível de
empreendedorismo. Afirma que segue a agenda dos estudantes. Em relação à
manifestação de Novembro passado, justifica que tal não aconteceu pela falta de
participação em ocasiões anteriores e que nenhum pedido chegou à associação para o
efeito. A associação tem um papel ativo na revindicação dos direitos dos estudantes.
Inês Laranjeira concorda com as palavras proferidas por Carlos Videira, mas volta
a fazer um pedido de esclarecimento. Questionando o porquê da associação académica
não exigir do governo mais ação escolar.
Carlos Videira discorda e salienta que a associação académica exige do governo
mais ação escolar. Foi fruto das iniciativas da AAUM e de outras associações que a

questão das dívidas contributivas e tributárias foram retiradas do regulamento de
atribuição de bolsas que incluíram mais de 2000 estudantes no sistema, foi também
fruto das revindicações da associação académica que saiu um despacho que faz um serie
de alteração referente ao património imobiliário, a forma como ele é contabilizado e
que dá um complemento para estudantes de ERASMUS beneficiários da ação social. A
associação académica exigiu um programa para recuperar estudantes que tivessem
deixado o ensino superior por falta de verbas – “Programa Retomar”. Salienta ainda a
criação do fundo social de emergência criado em 2013. Termina dizendo que quem diz
que a associação não faz nada ou anda distraído ou não sabe do que está a falar.
Não satisfeita com o esclarecimento, a aluna vota a intervir e questiona o
Presidente da AAUM com algo não refente ao ponto em questão mas sim, relativo ao
dia do estudante – 24 de Março.
Carlos Videira responde dizendo que relativamente ao almoço com o Primeiroministro a associação foi dizer frontalmente aquilo que entende que o governo deve
fazer ao nível da ação escolar.
A Presidente da Mesa finaliza o pedido de esclarecimento por fugir ao ponto em
questão refente ao plano de atividades e orçamento. Abre de seguida o período para
intervenção.
O aluno Rafael Vasconcelos A62387 pede a palavra para intervir e começa por
agradecer a disponibilidade dos documentos a aprovar na presente RGA com
antecedência e deixa a sugestão de os mesmos serem disponibilizados via online.
Relativamente ao plano de atividades sugere que nas atividades estejam sempre
explícitos os objetivos e a sua breve descrição. Pede para que as suas sugestões fiquem
registadas em ata para que os alunos participem mais na RGA e demonstrem mais
interesse na associação que os representa.
A Presidente da Mesa esclarece que a versão final do plano de atividades e
orçamento não foi disponibilizado com antecedência por faltava do plano de atividades
e orçamento da ESN-Minho.

Em relação à ESN-Minho, o seu presidente João Costa …, afirma que a ESN-Minho
deixará de fazer parte da Associação se não for uma associação na presente data. E ainda
que a secção autónoma da mesma, não existe.
A Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional (CFJ), Catarina Lima, PG27889, leu
o parecer emitido pelo mesmo órgão. O CFJ deu o seu parecer no sentido de que a
Reunião Geral de Alunos (RGA) aprove o Plano de Atividades e Orçamento para 2015,
preparado e apresentado pela Direção da AAUM.
O CFJ esclarece também que na primeira versão do orçamento da AAUM que foi
emitido pela direção não tinha qualquer referência ao plano de atividades e orçamento
da ESN-Minho. Informou que a técnica de contas da AAUM solicitou que fossem
fornecidas todas as informações relativas de registo contabilístico referente ao mês de
Fevereiro do decorrente ano, nomeadamente rendimentos e receitas, gastos e
despesas, bem como a cópia de todos extratos bancários das contas associadas a esta
seção autónoma desta pessoa coletiva. Até ao momento a direção da ESN-Minho não o
fez, apesar de ser de conhecimento público a realização de atividades no mesmo
período, bem como a movimentação de dinheiro em espaços cedidos pela AAUM à ESNMinho. Após o envio dos documentos solicitados, o CFJ confirma que a movimentação
de dinheiro está a ser feita através de uma conta pessoal. Este facto contraria as regras
de execução orçamental às quais a ESN-Minho está sujeita e pode constituir uma grave
regularidade perante a autoridade tributária. Nesse sentido e havendo provas de
irregularidades do foro legal, o CFJ delibera que deverá ser constituída uma comissão de
inquérito para apurar responsabilidades de acordo com os estatutos da AAUM e com o
direito processual vigente.
Procedeu-se então à votação do plano de atividades e orçamento recorrente ao
mandato de 2015. O plano foi aprovado com 3 votos contra, 33 abstenções e 57 votos a
favor.

5. Apresentação da ESN-Minho como associação;
Neste ponto, o Presidente da ESN-Minho – João Costa, ID3809, presenta-a como
associação. Apela a separação da AAUM e diz contar com o apoio da ESN-Portugal. Tem
como objetivo principal a independência da ESN-Minho.
Após uma apresentação dos objetivos e funcionamentos da seção autónoma da
AAUM, põe em causa a autonomia e a personalidade jurídica da ESN-Minho.
Tem como objetivo alcançar a independência financeira e personalidade jurídica
com o fim de concorrer a apoios europeus. Pretende representar todas as universidades
de Braga e não apenas a Universidade do Minho.
Propôs um protocolo com a AAUM, deixando de ser um encargo para a associação
académica. Não entende o porque de não reconhecerem a independência.
O aluno, Bruno Alcaide PG28539, questiona o Presidente da ESN-Minho sobre a
legalidade da mesma. A resposta é que não está legalizada.
A Presidente da Mesa esclarece que se a ESN-Minho apenas poderá ser uma
associação juvenil, pois segundo os estatutos da AAUM, apenas existe uma associação.
Aberto o período de ponto de informação, Bruno Alcaide toma a palavra e diz que
quando João Costa afirma que a ESN-Minho não cumpre os critérios por não ter
personalidade jurídica não é verdade, porque podem tê-la. João Costa responde dizendo
que não têm acesso as contas da ESN-Minho.
João Costa ID3809 volta a proferir que a ESN-Minho não existe e que a partir de
agora só responde a perguntas feitas pela comissão de inquéritos.
A Presidente da Mesa informa que a ESN-Minho foi criada numa RGA em 2012 a
23 de Maio e os seus estatutos foram aprovados como secção autónoma da AAUM.
Bruno Alcaide PG28539 questiona como é que João Costa diz que a ESN-Minho
não existe quando a ESN-Portugal os reconhecem ao longo dos últimos anos em todas
as atividades desenvolvidas.
O Presidente da ESN-Portugal, João Pinto ID4343 faz um ponto de informação
dizendo que a ENS-Minho não está em Diário da República logo não existe e não tem

autonomia. E diz que a AAUM tem de perceber que a ESN-Minho não funciona nestes
moldes.
Bruno
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e
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que

a

ESN-Minho

tem

autonomia

administrativa/financeira a partir do momento em que elabora um orçamento próprio
com verba e com despesas que pode alocar da forma que quiser e que posteriormente
é aprovado em RGA. Logo existe autonomia.
Hélder Dias PG 14187 intervém dizendo que o importante é a vida dos estudantes
de mobilidade que passam pela ESN-Minho. Salienta ainda, que a ESN-Minho é
reconhecida pela ESN – Internacional, pela ESN-Portugal e pelos estudantes quer exista
ou não como seção autónoma da AAUM. Frisa o trabalho excelente realizado nos
últimos anos. Termina dizendo que este processo não pode existir com o nível de
conflito existente atualmente.
João Costa, anuncia que por parte da ESN-Portugal a ESN-Minho deixa de existir
dentro da AAUM.
Mário Mesquita A57710 diz não perceber como é que o Presidente da ESN-Minho
não tem acesso às contas associação á seção autónoma.
André Pereira A55739 explicita que em RGA é apresentado todo o orçamento de
plano de atividades e orçamentos da AAUM e mostradas todas as contas existentes,
incluindo as da ESN-Minho de forma explícita. No seu ponto de vista, deixa de haver
transparência a partir do momento em que o dinheiro da ESN-Minho se encontra na
conta pessoal do Presidente. Na AAUM ninguém anda a esconder nada, está tudo
explicito.
Rodrigo Silva A47361 esclarece que relativamente ao plano de contas e
movimentações da ESN-Minho sempre foram facultados a pedido do presidente todos
os extratos das contas e todas as movimentações foram feitas com ordem do presidente
da ESN-Minho. Frisa que nunca foi negado qualquer pedido de transferência feito por
parte da ESN-Minho.
Bruno Alcaide PG28539 faz um ponto de informação voltando a salientar que a
ESN-Minho tem autonomia financeira/administrativa, elabora o seu plana de atividades

e orçamento e tem liberdade para fazer o que bem entender com a sua receita. A ESNMinho tem acesso às contas do dinheiro que é movimentado e à plataforma GO (Gestor
de Orçamento). Tem acesso aos serviços da AAUM, inclusivo as TOC (técnicas oficiais de
contas) que certificam todo o movimento financeiro da associação e da ESN-Minho,
onde inserem todas as faturas e detalhados todos os movimentos de despesa e receita.
Em tempo real, tem acesso às contas e nunca lhes foi negado nenhum pedido. Frisa que
a AAUM tem um sistema de qualidade a ser seguido e que as exigências são iguais para
todos.
João Costa ID3809 nega o que foi dito dizendo que não tem acesso às contas.
Carlos Videira PG21913 faz uma contextualização da situação até ao momento.
Diz não perceber como pode ser dito que a ESN-Minho não existe quando se tenta ir a
um banco criar uma conta da ESN-Minho com o NIF da AAUM. Por isso é que a AAUM
impediu que a conta ficasse ativa, pois em última analise quem iria sofrer as
repercussões era o presidente de direção da AAUM. Saliente que há autonomia e
controlo. Dá também enfase aos depósitos realizados com a conta pessoal do Presidente
da ESN-Minho, dizendo que isto não é permitido e que vai alem de ser secção autónoma
ou não. Ainda, profere que a AAUM sempre cumpriu o seu papel com os estudantes de
mobilidade. A ESN-Minho teve o crescimento brilhantes, que todos podem constatar,
estando dentro da AAUM. Na sua opinião faz todo o sentido a ESN-Minho fazer parte da
AAUM, pois esta constitui uma base sólida que não a deixe desmoronar. A AAUM
despendeu para a ESN-Minho recursos, espaços da universidade, espaços da sua sede,
de transportes, de material, de tempo das suas funcionárias e de uma série de serviços
que em mais nenhum lado poderia ter. Se a AAUM até 2011, até ao momento que
decidiu cria a ESN-Minho, fez a interação com os estudantes de mobilidade com o apoio
da Reitoria ao qual está obrigada pelos estatutos da universidade, certamente que o
fará. Fará com a ESN-Minho com todo o gosto, mas se entenderem que não é possível,
fará ela própria por si e fará bem como fez até antes. Tudo será feito pelo controlo, não
fará depositando dinheiro dos estudantes em contas pessoais e pagando sem faturas.
Realça ainda que sempre houve apoio da AAUM com ESN-Minho, até ao momento que
pedem a separação sem nenhum motivo provado e que a autonomia quer-se das

atitudes a utilizar o dinheiro dos estudantes. Termina, dizendo que não existe nenhum
mandato da Assembleia da ESN-Minho de separação.
Pedro Sanches propõe que ambas as partes se reúnem para resolver a situação
seja qual era for. O ideal seria encontrar um consenso entre ambas as partes e ai trazer
o assunto para a RGA.
Sem mais intervenções, a Presidente da Mesa dá por encerrado o ponto de
trabalho.

6. Proposta de protocolo de cooperação AAUM- ESN Minho;
O ponto proposto pelo aluno João Costa nº e aprovado pelos alunos presentes foi
retirado pelo mesmo após a discussão do ponto 3 da ordem de trabalho. O aluno fez
chegar por escrito essa vontade à mesa.

7. 24 De Março – dia do estudante. Esclarecimento sobre as comemorações e
marcação de novas iniciativas;
Deu entrada na mesa um documento escrito pela proponente do ponto que por
motivos da demora da RGA pediu o adiamento do ponto para a próxima RGA.

8. Outros Assuntos;
Neste ponto assistiu-se à intervenção do aluno Mário Mesquita A57710 sobre o
problema de rede da internet no campus na Universidade. Questiona o porquê da
AAUM não ter um papel mais interventivo neste problema.
Carlos Videira esclarece que o reforço da internet, nomeadamente no polo de
Azurém, foi aprovado numa reunião, em que a AAUM esteve presente, no conselho de
gestão da Universidade do Minho. A Universidade por falta de cabimentação adiou o
reforço para o início do ano de 2015 e que em princípio o processo estará concluído na
época de exames.

Sem outros assuntos a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião
pelas vinte horas e trinta minutos, dela se lavrando a presenta ata que vai ser assinada
pela Presidente, Vice-Presidente e por mim, Secretário da Mesa da RGA, que a redigi.

Guimarães, 25 de Março de 2015

Raquel Rocha Afonso
(Presidente da Mesa da RGA)

Margarida Carvalho
(Vice-Presidente da Mesa da RGA)

Rui Costa
(Secretário da Mesa da RGA)
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