
Ata  da  XXVII  Assembleia  Geral  do  NUMIST 

No  dia  quatro  de outubro de  dois  mil  e  dezoito  pelas  dezassete  horas    deu-se  início  

à  XXVII  Assembleia  Geral  do  NUMIST  na  sala  I6  do  Pavilhão  de  Minas  do  Instituto  Superior  

Técnico  (campus  Alameda),  que  teve  a  seguinte  Ordem  de  Trabalhos: 

• Primeiro  ponto,  aquisição  de  novos  sócios;     

• Segundo  ponto,  audição  de  propostas  por  parte  dos  sócios;    

• Terceiro  ponto,  aprovação da ata da assembleia anterior;  

• Quarto  ponto,  Conselho Estudantil de Minas (C.E.M.) (informações relativas);    

• Quinto ponto, organização das Jornadas de Santa Bárbara de dois mil e dezoito; 

• Sexto ponto, bolsas de estágio (informações e atribuição referente a dois mil e dezoito); 

• Sétimo ponto, organização do Churrasco de Minas (1º Semestre 2018/2019); 

• Oitavo Ponto, informações e debate relativos a orçamento para a página web do 

NUMIST; 

• Nono ponto, outros assuntos. 

 

Estavam presentes então nesta assembleia: 

• Adriana Portugal; 

• Alexandra Dias; 

• Ana Gonçalves; 

• Ângela Caçador; 

• Daniela Almeida; 

• David Paulos; 

• Débora Pinheiro; 

• Francisco Pinto; 

• Filipa Simões; 

• Gonçalo Matos; 

• João Agostinho; 

• Maria Benedita Forte; 

• Pedro Caçador; 

• Pedro Pelotte; 

• Pedro Pereira; 

• Tiago Rodrigues; 

• Zilvinas Makauskas. 

 

No primeiro ponto foram aprovados os novos sócios Adriana Portugal, número 91044; David 

Paulos, número 93524; Filipa Simões, número 68067; João Agostinho, número 93532 e Pedro 

Pelotte, número 93538, todos com unanimidade. 

 

Antes de passar ao segundo ponto foi referido que o sócio Pedro Caçador, junto com 

membros da direção do NUMIST, procederam ao início da organização e limpeza de parte do 

armário do LTI. Foi também sugerida a criação de grupos de trabalho com o intuito de organizar 

o restante material. 



 

No segundo ponto, não havendo propostas fora dos pontos discutidos em Assembleia, 

passou-se ao terceiro ponto (leitura e aprovação por unanimidade da ata da Assembleia Geral 

do NUMIST). 

 

No quarto ponto, o Presidente da Mesa da Assembleia do NUMIST, Pedro Pereira, leu o 

contrato provisório com o C.E.M., tendo sido expostos todos os tópicos relevantes sendo este, 

posteriormente, foi aprovado com unanimidade. 

 

No quinto ponto, a Presidente Débora Pinheiro divulgou o tema provisório das Jornadas de 

Santa Bárbara de 2018 junto com os possíveis oradores para discussão por parte dos sócios. 

Posteriormente foi sugerido pelos novos sócios que as palestras não fossem tão científicas de 

modo a proporcionar a sua melhor compreensão por parte de alunos mais novos. Relativamente 

às variadas queixas referentes ao jantar na Portugália, foras pedidas e ouvidas novas sugestões 

para locais e caterings para o jantar deste evento. O sócio Zilvinas Makauskas sugeriu o 

restaurante Maracanã. 

 

No sexto ponto, foi proposta a abertura de uma bolsa de estágio referente ao verão do ano 

letivo anterior (2017/2018) na SOLANCIS. Esta bolsa foi aprovada por unanimidade e teve o valor 

de 100€ (50€ por mês) para os dois sócios que participaram no estágio. 

 

No sétimo ponto, foi exposto aos sócios a necessidade de ter um novo responsável pela 

criação da página web com o domínio do Instituto Superior Técnico do NUMIST. O tema foi 

aberto a sugestões de candidatos para criação da página. 

 

No oitavo ponto, foi feita uma votação do preçário em vigor no dia do churrasco (31 de 

outubro de 2018), sendo que este se manteve igual aos anos anteriores à exceção da garrafa de 

água que passou a ser 0,5€ e à cidra que passou a ser 0,8€. Também foi criado um novo pack de 

5 cidras a 3,5€. Estas alterações foram aprovadas com maioria e duas abstenções. Por fim, foram 

criados grupos de trabalho para a decoração deste evento e foi feita uma sondagem para 

averiguar quais os sócios disponívies para ajudar no dia do churrasco. 

 

Não  havendo  mais  assuntos  a  tratar  o  Presidente  da  Mesa  da  Assembleia  Pedro 

Pereira deu  por  encerrada  a  sessão  às  dezoito  horas  e  treze  minutos.   

 

Presidente da Mesa da Assembleia                                              Secretário da Mesa da Assembleia 

 

 

 


