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De acordo com lista anexa (páginas 2 e 3)  

  

 

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 4) 

Iniciada a Assembleia Geral, foi aberto um período para informações sobre: 

- situação financeira em consequência dos cortes do financiamento via FCT; 

- possibilidade de ter a colaboração do Eng. Gabriel Almeida como consultor externo; 

- elaboração de um resumo de projectos submetidos à FCT no processo de candidaturas encerrado a 24/2. 

No ponto 2 da Ordem de Trabalhos, foi em primeiro lugar colocada em discussão a futura inclusão de orientações e 
participação em júris de mestrado no DEM nos relatórios. A assembleia pronunciou-se de forma favorável à sua 
inclusão, embora sem votação. 

Após breve discussão, a aprovação do Relatório 2010 foi colocada à votação, tendo o Relatório sido aprovado por 
unanimidade. 

NOTA – José Carlos Lopes da Costa e Olga Sobral Castro entraram depois. 

No ponto 3 da Ordem de Trabalhos, foi apreciado e votado o Relatório de Contas provisório. 

Votos a favor - 18 

Votos contra – 0 (zero) 

Abstenções – 1 

O Relatório de Contas foi aprovado por maioria. 

Ficou ainda decidido enviar o Relatório para o Vice-Presidente do IPP para a área da Investigação. 

No ponto 4 da Ordem de Trabalhos, foi colocada à votação a ratificação da admissão da colega Alzira Mota no CIDEM, 
tendo sido aprovada por unanimidade. 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar a reunião foi dada por encerrada. 

 
 

Aprovado por: Data 

Luís Miguel Pereira Durão 2011/02/28 
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ASSEMBLEIA GERAL 

 
CONVOCATÓRIA 

 
 

 
Caros colegas, 
 
de acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para o próximo dia 25 de Fevereiro, às 
10h, no anfiteatro F341, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
1. Informações 
2. Apreciação, discussão e votação do Relatório 2010 (a enviar segunda versão no início da próxima semana) 
3. Apreciação do Relatório de Contas 2010 provisório (faltam dados DEF) 
4. Admissão de novos membros: 
   Alzira Maria Teixeira Mota (Dept. Matemática) 
 
Se à hora marcada para o início da reunião o número de presenças for insuficiente (50% dos membros), fica 
desde já convocada segunda reunião para as 10h15min do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer 
número de presenças. 


