
Ata da Assembleia Geral do Núcleo de Alunos de 

Gestão Industrial e Logística 

 
A 14 de Abril de dois mil e vinte e um, teve lugar, por videoconferência, na plataforma Zoom, a 

segunda Assembleia Geral de Alunos do Núcleo de Alunos de Gestão Industrial e Logística do 

mandato 2020/2021, presidida por Manuel Alves.------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Às dezoito horas, hora da primeira convocatória não estavam reunidas as condições de quórum, 

dando-se início à Assembleia, às 18h30 com a presença de 25 associados. A Assembleia teve 

como pontos da Ordem de Trabalhos: --------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leitura e deliberação da ata da Assembleia Geral de dia 11 de fevereiro de 2021, apresentação 

do Regimento Interno da Mesa da Assembleia, apresentação do Regimento Interno da Direção,  

Apresentação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, apresentação, discussão e deliberação 

do Calendário Eleitoral para o mandato 2021/2022, apresentação, discussão e deliberação do 

Regulamento Eleitoral para o mandato 2021/2022, outros assuntos.-------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------- 

Procedeu-se à leitura da ata da Assembleia Geral de 11 de fevereiro de dois mil e vinte e um, 

pelo Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Alves, que foi, posteriormente, aprovada por 

unanimidade. De seguida foi apresentado, pelo Presidente da Mesa da Assembleia, o Regimento 

Interno da Mesa da Assembleia Geral. Procedeu-se à apresentação do Regimento Interno da 

Direção, realizada pelo Presidente da Direção, Dinis Teixeira. Ainda se procedeu à Apresentação, 

discussão e deliberação do Calendário Eleitoral para o mandato 2021/2022, , realizada pela 

Presidente do Conselho Fiscal, Maria Inês Silva, aprovado por unanimidade. Por último, 

procedeu-se à apresentação, discussão e deliberação do Regulamento Eleitoral para o mandato 

2021/2022, realizada pelo 1º Secretário da Comissão Eleitoral, Dinis Teixeira, também aprovado 

por unanimidade. Não houve outros assuntos a tratar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------- 

Nada havendo mais a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia Geral de 

Alunos, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral.----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
 
 

___________________________________ 


