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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:
Plano de atividades . balanço a meio do ano
Situação financeira - saldo de cerca de 2000 eur
A nível de verbas FCT o saldo existe apenas em Aq. Bens e Serviços – consumíveis, reparações, livros, etc., desde
que a FCT faça um reembolso.
Actualização do site a partir de final de julho - Vasco + Gustavo
2. Ratificação da admissão de novos membros:
- Andresa Baptista

Admitida com 9 votos a favor e 1 abstenção

- José Alberto Baère de Faria Campos Neves

Admitido com 7 votos a favor e 3 abstenções

3. Discutir a situação resultante da avaliação FCT ao CIDEM. Ideias debatidas:
Avaliação FCT deixa CIDEM sem financiamento base de 2015 a 2017. Em 2017 há avaliação intermédia.
Falta dimensão e produtividade em publicações e captação de verbas.
Soluções possíveis - fechar, manter, associar, sempre com necessidade de redimensionar face ao projeto
individual de cada membro
Associar dentro ou fora do ISEP, ou do IPP, ou do Pais todas as alternativas devem ser discutidas
4. Deliberar sobre a constituição de um grupo de trabalho para análise das opções a considerar no futuro
O CC do CIDEM - Luís Fonseca, Raul Campilho, Francisco Silva - vai estudar o assunto e apresenta o trabalho em
finais de setembro em AG a convocar.
5. Regras para a manutenção de membros no CIDEM
A apresentar uma proposta prévia em inícios de setembro por Luís Durão para discussão.
6. Outros assuntos
Nada a acrescentar, reunião encerrada pelas 11h30min

Aprovado por:

Data

Luís Miguel Durão

Prazo
2014-12-17
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Assembleia Geral – Convocatória (alterada)

De acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para o próximo dia 23 de julho
(quarta), às 9h50min, no anfiteatro F342, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Informações gerais
2. Ratificação da admissão de novos membros:
- Andresa Baptista (CV anexo)
- Eloi Sartori (CV anexo)
- José Alberto Baère de Faria Campos Neves (CV anexo)
3. Discutir a situação resultante da avaliação FCT ao CIDEM
4. Deliberar sobre a constituição de um grupo de trabalho para análise das opções a considerar no futuro
5. Regras para a manutenção de membros no CIDEM.
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 10h00min do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer
número de presenças.
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