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A todos os estudantes da Universidade do Minho 

 
 

Caros colegas, 

De acordo com o disposto no Artigo 31º dos Estatutos em vigor da Associação 

Académica da Universidade do Minho, em articulação com o Artigo 18º do 

Decreto-Lei n.º 22-A/2021, a Mesa da RGA vem convocar todos os alunos da 

Universidade do Minho para a próxima Reunião Geral de Alunos (RGA), 

de caráter ordinário, a ter lugar no próximo dia 14 de maio de 2021 

(sexta-feira), pelas 14:30h, no anfiteatro A1/CP1, no Campus de 

Gualtar, em Braga. 

A reunião terá a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações; 

2. Aprovação da ata da Reunião Geral de Alunos anterior; 

3. Aprovação e votação do relatório final de atividades e contas da 

AAUMinho, referente ao mandato de 2020; 

4. Aprovação e votação do plano de atividades e orçamento da 

AAUMinho, referente ao mandato de 2021; 

5. Análise do panorama académico atual; 

6. Outros assuntos. 

Os documentos sujeitos a consulta prévia poderão ser consultados aqui. 

Não estando reunido o quórum exigido estatutariamente à hora marcada, a 

Reunião Geral de Alunos será reiniciada 30 minutos mais tarde. 

Nota: Será obrigatório o uso de máscara bem como a desinfeção prévia das 

mãos. A ocupação da sala será com um lugar de intervalo entre os 

utilizadores, podendo ocupar todas as filas com lugares desencontrados.  

A Reunião Geral de Alunos obedecerá e decorrerá conforme o plano de 

contingência em vigor, que pode ser consultado aqui. 

 
Braga, 7 de maio de 2021, 

P´la Mesa da Reunião Geral de Alunos, 

André Francisco Soares Carvalho Alves Teixeira 
Presidente da Mesa da Reunião Geral de Alunos da 

Associação Académica da 
Universidade do Minho 
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