Ata da Reunião Ordinária da Assembleia Geral do Centro de
Estudos do Curso de Relações Internacionais (CECRI),
realizada a 13/07/2020

No dia 13 do mês de julho de 2020, decorreu a primeira Reunião Ordinária da
Assembleia Geral do Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais
(CECRI), realizada via ZOOM devido à realidade da pandemia decorrente.
1. 26 participantes na reunião, cuja a maioria é estabelecida por 14. No decorrer da
reunião da Assembleia Geral, o número de participantes foi variando e, desta forma,
impactando as votações decursivas.
2. Direção expõe o Relatório de Atividades e Contas de 2019/2020.
3. O Vice Presidente do Conselho Fiscal partilha o seu parecer relativamente à
descrição das Atividades e Contas de 2019/2020. Este questiona alguns valores
apresentados incorretamente e/ou não contabilizados no Relatório apresentado.
Resumindo, o parecer dado não é construtivo devido às falhas inerentes evidenciadas.
Desta forma, o Relatório de Atividades e Contas de 2019/2020 ficou chumbado com 2
votos contra e 23 votos de abstenção.
4. Seguidamente, decorre a votação para aprovação da Maíra Simas como um novo
membro do Departamento de Apoio ao Aluno, intrínseco ao CECRI. O pedido foi
aprovado com 25 votos a favor.
5. A Direção expõe o novo Relatório de Atividade e Contas para o mandato de
2020/2021.
6. O Conselho Fiscal expõe a sua opinião em relação ao Plano de Atividades e Contas
de 2020/2021. A Presidente evidencia a importância e relevância de uma análise
realista dos fundos de ajuda conforme os planos expostos, contudo afirma que os
valores propostos estão elaborados correta e realisticamente. Desta forma, o Plano de
Atividade e Contas para o mandato de 2020/2021 é aprovado com 21 votos a favor e
0 votos contra e de abstenção.

7. Para terminar, o Presidente da Assembleia Geral questiona se permanece alguma
temática inerente a outros assuntos por discutir entre os participantes. Obtendo
nenhuma participação ou discussão extraordinária.
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