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Ata da Reunião Geral de Alunos da Universidade
do Minho número cinco de dois mil e dezanove
(RGA n.º 005/2019)
Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove,
pelas nove horas, reuniu-se a Reunião Geral de Alunos (RGA) da Associação
Académica da Universidade do Minho (AAUM), em sessão extraordinária,
convocada pela Presidente da Mesa da RGA, Sofia Alcaide.
À hora marcada, iniciaram-se os trabalhos, que tiveram como
ponto único “ votação da proposta final de revisão dos Estatutos da
AAUM”, tendo tal votação decorrido nos seguintes locais e horários:
- CP2 (Gualtar) - entre as 09h00 e as 20h00;
- Nave (Azurém) - entre as 09h00 e as 20h00;
- Escola de Medicina - entre as 09h00 e as 20h00;
- Edifício dos Congregados - entre as 17h00 e as 19h00;
- Pólo de Couros - entre as 12h00 e as 14h00.
Tendo-se encerrado o período de votação, foram os votos apurados
pela Mesa da Reunião Geral de Alunos, com a fiscalização do Conselho
Fiscal e Jurisdicional da AAUM, tendo-se obtido os seguintes resultados:
CP2:
Votantes: 378;
Votos a favor: 377;
Votos contra: 1;
Nave:
Votantes: 213;
Votos a favor: 213;
Votos contra: 0;
Escola de Medicina:
Votantes: 112;
Votos a favor: 112;

Votos contra: 0;
Edifício dos Congregados:
Votantes: 28;
Votos a favor: 28;
Votos contra: 0;
Pólo de Couros:
Votantes: 37;
Votos a favor: 37;
Votos contra: 0.
Votação final:
Votantes - 768;
Votos a favor - 767;
Votos contra - 1.
Consideram-se, assim, aprovados os novos Estatutos da Associação
Académica da Universidade do Minho.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos
pelas vinte e duas horas.
A Secretária da Mesa da RGA,

__________________________

Flávia Freitas
A Presidente da Mesa da RGA,

_________________________

Sofia Alcaide

