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Hora de Início:  11:30 Elaborado por: Maria Teresa Ribeiro Pereira 

Data: 2018-07-03 Hora de Fim:  12:30 

 

Presentes 

De acordo com lista anexa – página 4  

  

 

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 3) 

As 11h30, de acordo com os estatutos do CIFDEM a reunião da Assembleia Geral (AG) foi adiada por não haver quórum. 

As 11H45 foi iniciada a reunião da AG.  

A coordenadora referiu que os membros: Gustavo Pinto; Maria Conceição Viterbo; Gisela Ramadas e Luís Miranda 

Torres justificaram a não presença. 

 

Ponto 1 da OT: Ratificação de novos membros:  

Rui Marinho -Ratificação a janeiro 2018 (enviado na candidatura FCT, membro colaborador 8% e comunicado FCT):  

Votos favor: 12 

 Votos contra: 0 

Abstenções: 0 

Elza Maria Morais Fonseca - Ratificação a março 2018, membro colaborador 8% (enviado FCT): 

Votos favor: 12 

 Votos contra: 0 

Abstenções: 0 

Puria Esfandiari - Ratificação a abril 2018, membro em doutoramento a 100% (enviado FCT): 

Votos favor: 12 

 Votos contra: 0 

Abstenções: 0 

Rui Martinho foi convidado a participar no resto da AG. 

Ponto 2 da OT: Aprovação dos estatutos do CIDEM. 

foi justificada a necessidade de revisão dos Estatutos do CIDEM e explicada a constituição da comissão estatutária. Os 

estatutos estiveram a discussão para todos os membros por um período superior a 8 dias úteis. A coordenadora 

agradeceu a contribuição dada pelos membros.  Foram apontadas algumas gralhas de forma.   A coordenadora pôs a 

votação o adiamento da votação dos estatutos para próxima AG após correções referidas, com 12 votos a favor e 1 

voto contra. 

As 12h00 o membro José Rodrigues entrou na reunião. 

Ponto 3 da OT: Aprovação do Regulamento de Financiamento do CIDEM.  A coordenadora Maria Teresa Ribeiro Pereira 

fez uma breve apresentação da proposta de regulamento de Financiamento CIDEM. 

Posto que não se votou os estatutos e, o mesmo remente para o regulamento, este, também ficou para ser aprovado 

em próxima AG. 
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Ponto 4 da OT: foram designados os seguintes adjuntos: Arnaldo Pinto, João Francisco Silva e Carlos Santos. 

No ponto 5 da OT: outros assuntos: 

a coordenadora informou que a FCT enviou e-mail a informar que a avaliação não seria antes de 17 de setembro 2018. 

A presidência do IPP solicitou uma apresentação do CIDEM até dia 6 julho e informou que iremos ser visitados, pelo 

vice-presidente Carlos Pinho no dia 13 de julho às 11h.  Informa que vai enviar um e-mail a solicitar as estatísticas de 

publicação referentes a 2018 para elaborar a apresentação do CIDEM. 

 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a reunião foi dada por encerrada as 12h25 horas.  

 

Aprovado por: Data 

Maria Teresa Ribeiro Pereira 2018-07-03 
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Assembleia Geral CIDEM - Convocatória 
 

 

Caros colegas, 

 

De acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma reunião do Assembleia Geral para o próximo dia 03 de julho 

(3ªF), na sala F342, às 11h30, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Assuntos para ordem de trabalhos: 

1. Ratificação de admissão de novos membros CIDEM. 

2. Aprovação dos estatutos CIDEM 

3. Aprovação do regulamento de financiamento do CIDEM. 

4.  Designação de adjuntos. 

5. 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 11h 45min do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número de presenças. 
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Folha de presenças 
 

 

 

 

 

 


