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Presentes
De acordo com lista anexa – páginas 3 e 4

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 2)
Iniciada a Assembleia Geral, foi aberto um período para informações sobre:
- Encontro de Investigadores a 21 de fevereiro
- Assinatura de acordo específico DEM/CIDEM, que rege a disponibilização mútua de recursos humanos e materiais.
No ponto 2 da OT foi apresentada a proposta de admissão ao CIDEM de Hernâni Miguel Reis Lopes.
A admissão foi aprovada por unanimidade.
No ponto 3 da OT foram apresentados e postas à discussão o Relatório e Contas relativos a 2013. Na AG anterior, em
janeiro, já tinha sido apresentada a versão provisória destes documentos, pelo que a discussão foi breve
A votação teve o seguinte resultado: aprovação por unanimidade.
Paulo Ávila saiu da reunião, devido a uma consulta médica.
O ponto 4 da OT foi dirigido por João Pinho.
Apresentou-se como candidato único o atual coordenador, Luís Miguel Pereira Durão, cuja direção proposta é
constituída pelos seguintes elementos: António José Galrão Ramos, Jorge Manuel Costa da Fonseca Justo e Olga dos
Remédios Sobral Castro.
Efetuada a votação, por voto secreto, o resultado foi o seguinte:
Luís Durão – 11 votos
Abstenção – 1 voto,
pelo que a Direção do CIDEM pelo período 2014 a 2106 fica constituída pelos elementos indicados acima.
No ponto 5 foi explicada a importância de haver um candidato do CIDEM ao CTC em lugar elegível e lançado o desafio
de serem propostos outros nomes, dada a indisponibilidade de Luís Durão.
Não havendo mais nenhum assunto a tratar a reunião foi dada por encerrada.

Aprovado por:

Data

Luís Miguel Durão

Prazo
2014-03-06
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Assembleia Geral - Convocatória

Caros colegas,
de acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para o próximo dia 18 de fevereiro
(terça), às 10h00min, no anfiteatro F342, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Informações gerais
2. Ratificação da admissão de novos membros:
- Hêrnani Miguel Reis Lopes (CV anexo)
3. Discutir e deliberar sobre o Relatório e Contas 2013
NOTA: a enviar ainda durante esta semana
4. Eleição da Direção para o período 2014/2016 (conclusão do atual mandato)
5. Eleições CTC
6. Outros assuntos
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.
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