ACTA DE REUNIÃO
Reunião Nº

AG

/ CIDEM

Hora de Início:
Hora de Fim:

Data da Reunião:

/ 1/10

9:45

Elaborado por: Luís Durão

11:30

Data: 2010-04-15

2010

- 3

- 31

Presentes
Ver lista anexa

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 3)
Iniciada a Assembleia Geral, foi aberto um período para informações sobre:
- novo “site” do CIDEM, tendo sido recolhidas algumas sugestões adicionais;

- futura sede do CIDEM, englobando o Laboratório de Compósitos.
No ponto 2 da Ordem de Trabalhos, foram propostos e admitidos como novos membros do CIDEM:
- Carlos Miguel Pereira da Silva Santos, por unanimidade;
- Gustavo Filipe Lopes Correia Pinto, por unanimidade.
No ponto 3 da Ordem de Trabalhos foram apreciadas, discutidas e votadas as alterações aos Estatutos do CIDEM. Os
artigos alterados foram votados individualmente, tendo todas as alterações sido aprovadas por unanimidade. No
final, os novos Estatutos forma votados na globalidade, tendo sido aprovados por unanimidade.
Os Estatutos aprovados constam do anexo a esta acta.
Não havendo mais nenhum assunto a tratar a reunião foi dada por encerrada.
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CONVOCATÓRIA
De acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para
o próximo dia 31 de Março, às 9:30, no anfiteatro F341, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
1. Informações
2. Admissão de novos membros
3. Apreciação, discussão e votação da Revisão dos Estatutos (anexo)
Para este ponto aceitam-se propostas de alteração dos artigos até às 20:00 de 30 de Março
de 2010.
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 9:45 do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer
número de presenças.
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