CONVOCATÓRIA
Lisboa, 27 de janeiro de 2021
Vem por este meio a Mesa da Assembleia-Geral de Estudantes da Associação de
estudantes do Iscte-IUL convocar a segunda Assembleia-Geral de Estudantes Ordinária,
nos termos do Artigo 21º dos Estatutos, a realizar-se no próximo dia 3 de fevereiro de
2021, quarta-feira, às 17:30 horas em formato online, na plataforma Zoom, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1. Informações;
2. Deliberação e aprovação das Atas das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária anteriores;
3. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas Intercalar do mandato
2020/2021;
4. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do Relatório de Contas
Intercalar do mandato 2020/2021;
5. Apreciação de Calendário de Atividades para o segundo semestre do mandato
20/21;
6. Apresentação, discussão e votação da Moção Interna: Polidesportivo da
AEISCTE-IUL;
7. Outros assuntos.
No caso de não existência de quórum, a Assembleia-Geral terá início 30 minutos após a
hora marcada para o seu início, com poder deliberativo, independentemente do número
de presenças. Todos os alunos deverão cumprir as regras redigidas em anexo a esta
convocatória, sob pena de não terem direito de voto. Os documentos a serem expedidos
à Assembleia-Geral deverão ser remetidos para e-mail mag@aeiscte-iul.pt até 24 horas
antes da respetiva.

Presidente da Mesa da AGE,

(Inês Gomes)

ANEXO
Lisboa, 27 de janeiro de 2021

Tendo em conta a situação pandémica associada à Covid-19 que atravessamos, na
impossibilidade de nos encontrarmos presencialmente para a realização de Assembleia
Geral e na impossibilidade de adiar a sua realização por tempo indeterminado, vemonos, enquanto Mesa da Assembleia Geral da AEISCTE-IUL, na situação de impor a sua
realização em formato online, através da plataforma Zoom, com a qual já nos
encontramos familiarizados.
Neste sentido, e para garantir que decorre da melhor forma possível no que respeita a
legitimidade e segurança quer da Assembleia Geral, quer dos momentos de deliberação
e voto, listam-se abaixo algumas regras de carácter obrigatório para que a participação
seja aceite.
1. Para estares presente deves aceder ao link que se encontra no ponto 9;
2. Quando acederes ao link, deves garantir que o fazes com o teu login efetuado através
do teu e-mail institucional, à semelhança do que fazes nas tuas aulas;
3. Uma vez ligado à reunião, deves alterar a tua identificação para o teu número de
aluno em primeiro lugar, seguido do teu nome: serás aceite e funcionará como o teu
momento de assinatura (Ex: 12345 - Teu Nome);
4. A Assembleia começará quando todos os alunos em espera forem aceites;

5. Qualquer momento em que seja aberta a discussão de ideias entre os presentes em
assembleia, a inscrição será feita pelos participantes interessados em intervir. Deves
escrever o teu nome e número no chat de conversação e aguardar que te chamem a
intervir, pela ordem de inscrição dos vários participantes;
6. A votação proceder-se-á através de formulários disponibilizados pela MAG no chat
de conversação. Cada participante deve abrir o formulário, preencher o seu número de
aluno, votar (favor, contra ou abstenção) e submeter. Qualquer que seja a decisão, o
formulário deve ser respondido para que haja o maior controlo possível entre os
presentes e os votantes. Ao fim do tempo determinado para a votação, qualquer
participante que não tenha submetido, será tido em conta no direito de abstenção;
7. Sempre que acederes a um formulário no momento da votação deves preenchê-lo
com o teu e-mail institucional (isto é, o mesmo que utilizaste para aceder à reunião
Zoom);
8.

Qualquer dúvida sobre os pontos anteriores ou necessidade de qualquer

esclarecimento adicional, deve ser enviado para o e-mail mag@aeiscte-iul.pt até 24
horas antes da realização da assembleia geral.
9.

Tópico: Assembleia-Geral de Estudantes Ordinária - 3/2/2021
https://videoconfcolibri.zoom.us/j/86585573500?pwd=SkE3TkR2NnpxbDFad3FXTzcrVys1Zz09
ID da reunião: 865 8557 3500
Senha de acesso: 250474

Presidente da Mesa da AGE,

(Inês Gomes)

