
 

 

EXTRATO DE ATA 

SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL DE ESTUDANTES EXTRAORDINÁRIA 

 

Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, realizou-se a quarta 

Assembleia Geral de Estudantes da Associação de Estudantes do Iscte-Instituto 

Universitário de Lisboa, sendo esta a segunda Extraordinária, da qual é lavrado o 

presente extrato de ata nos termos do art.º 12, n.º 10, do Regimento da Assembleia 

Geral de Estudantes, que decorreu em formato online, na plataforma Zoom, com a 

seguinte ordem de trabalhos:  

1. Informações;  

2. Deliberação e aprovação da Ata da Assembleia Geral Ordinária anterior; 

3. Apresentação, discussão e deliberação relativamente à Moção do Dia do 

Estudante - 24 de março proposta pelo estudante Miguel Fitas (99159); 

4. Outros assuntos. 

A AGE Extraordinária iniciou-se às 18 horas e 30 minutos, tendo estado presentes um 

total de 90 estudantes com direito a voto. 

Deliberações e Votações:  

1. Aprovou a Ata da Assembleia Geral Ordinária anterior com 55 votos a favor, 5 votos 

contra e 24 abstenções; 

2. Aprovou a proposta de se aprovarem as alterações proposta a proposta com 59 votos 

a favor, 25 votos contra e 1 abstenção; 

3. Aprovou a proposta número 2 apresentada pela estudante Inês Caldeira relativa à 

modificação do quarto parágrafo em sistema de opção A) e opção B), sendo a primeira 

a redação do documento original e a segunda a proposta de alteração exposta em 

Assembleia, sendo este sistema adotado em todas as votações de alteração. Após o 



 

 

apuramento dos votos, a opção B) foi aprovada com o seguinte resultado: 42 votos a 

favor de B), com 34 votos a favor de A) e 4 estudantes com abstenção de voto; 

4. Aprovou a proposta número 7 relativamente ao ponto 1 do documento original. Após 

o apuramento dos votos, a opção B) foi aprovada com 42 votos a favor de B), com 32 

votos para a opção A) e 6 estudantes abstiveram-se de votar; 

5. Aprovou a proposta número 8, que consistia em acrescentar um ponto ao documento 

relativamente a momentos de discussão e partilha de ideias. Após o apuramento dos 

votos, o mesmo foi aprovado com 44 votos a favor, 30 votos contra e 5 abstenções; 

6. Aprovou o documento relativo à Moção do Dia do Estudante – 24 de março, com 44 

votos a favor, 7 votos contra e 25 Abstenções.  

As propostas feitas pela estudante Inês Caldeira números 1,3,4,5 e 6 relativamente à 

forma e redação do documento foram aceites pelo seu autor. 

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual é elaborado o 

presente extrato de ATA que, depois de assinado pela Presidente da MAGE, que presidiu 

aos trabalhos, é disponibilizado no site da AEISCTE-IUL e nos demais meios.  

Lisboa, 15 de fevereiro de 2020  

 

Pela Mesa da Assembleia Geral de Estudantes 

 


