
ATA DEZANOVE 

Às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte, por 
videoconferência via plataforma Zoom, reuniram os associados do Núcleo de Engenharia 
Biológica do Instituto Superior Técnico (NEBIST), com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um – discussão e apreciação da ata da Assembleia Geral decorrida no dia vinte e 
seis de fevereiro de dois mil e vinte; 

Ponto dois – discussão e votação da proposta de prorrogação do mandato dos atuais 
Órgãos Sociais do NEBIST até ao mês de outubro de dois mil e vinte. 

Dando início à assembleia, devido à ausência da segunda secretária Eunice Gonçalves, 
Cristina Pinto propôs a sua substituição pela aluna Raquel Silva. Esta proposta foi levada a 
votação sendo aprovada com dezasseis votos a favor e duas abstenções. 

Seguindo para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, Cristina Pinto leu a ata da 
Assembleia Geral de dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte. Após a leitura, procedeu-se 
então à aprovação da ata, a qual foi aprovada com treze votos a favor e cinco abstenções. 

Iniciou-se então o segundo ponto da ordem de trabalhos, e Cristina Pinto convida a 
Presidente do NEBIST, Maria Catarina Baptista, a apresentar a proposta de prorrogação dos 
atuais Órgãos Sociais do NEBIST até ao final do mês de outubro, devido à atual pandemia COVID-
19. Esta necessidade vem de encontro à dificuldade de efetuar eleições no estado atual do país 
e à manutenção dos melhores interesses do núcleo, principalmente devido ao facto do 
Instituto Superior Técnico se encontrar encerrado. Carolina Glória apresentou o parecer 
positivo do Conselho Fiscal, e realçou a necessidade de compreensão por todos os Órgãos 
Sociais que esta prorrogação poderá alongar-se mais do que o esperado e que a preparação 
das atividades do próximo ano letivo terá de ser feita pelos atuais membros, mas possivelmente 
não será realizado pelos mesmos. Miguel Mata afirmou que esta mensagem já tinha sido 
transmitida a todos os membros da coordenação do NEBIST numa reunião anterior à data, na 
qual todos os presentes se mostraram disponíveis para manter os cargos e responsabilidades 
em questão durante o prolongamento proposto. Procedeu-se então à votação da proposta, 
tendo esta sido aprovada por unanimidade com dezoito votos a favor. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a Assembleia Geral pelas dezoito 
horas e trinta e três minutos, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, será 
assinada nos termos em vigor. 

 
 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
 

 
A primeira Secretária da Mesa da Assembleia Geral, 

 

A segunda Secretária da Mesa da Assembleia Geral, 
 


