
  

ATA VINTE 

Às vinte horas e dezasseis minutos do dia dois de novembro 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 votação da ata da Assembleia Geral decorrida no dia vinte e 
oito de maio de dois mil e vinte; 

Ponto dois – Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades e Contas dois mil e 
dezanove/dois mil e vinte. 

Dando início à assembleia, com o primeiro ponto da ordem de trabalhos, Cristina Pinto 
leu a ata da Assembleia Geral de dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte. O Tesoureiro da 
Direção Miguel Mata pediu a palavra à Mesa da Assembleia Geral, para fazer a correção de que 
quando se refere pandemia já está implícito de que é uma pandemia global, portanto, sugeriu a 
simplificação de “pandemia global” para “pandemia”. A Presidente da Direção Maria Catarina 
Baptista sugeriu a alteração de “até ao final do mês de outubro” para antes de “devido à atual 
pandemia” para que a frase se torne mais clara e a adição de “pandemia COVID-19”. Após a leitura, 
procedeu-se então à aprovação da ata com as alterações propostas, a qual foi aprovada com 
onze votos a favor e três abstenções. 

Iniciou-se então o segundo ponto da ordem de trabalhos, e Cristina Pinto convida a 
Presidente do NEBIST, Maria Catarina Baptista, a apresentar o Relatório de Atividades e Contas 
dois mil e dezanove/dois mil e vinte. Começou por referir a criação de um preâmbulo, para 
justificar a não ocorrência de algumas atividades referidas no Plano de Atividades e Contas dois 
mil e dezanove/dois mil e vinte e a adaptação de outras, devido ao regime remoto tomado este 
ano letivo com a pandemia COVID-19. Prosseguiu para a apresentação das atividades do 
programa de Verão na ULisboa, da receção aos novos alunos dois mil e dezanove/dois mil e 
vinte, do Dia Internacional do Microrganismo, do XXV Arraial do Técnico, da III Feira do Livro 
AEIST, bem como da sessão de apresentação do programa PDEng TUDelft. Relativamente aos 
Laboratórios Abertos do Departamento de Bioengenharia (DBE), referiu que o trabalho dos 
membros do núcleo ficou mais clarificado para uns próximos anos, dentro da parceria com o 
DBE-IST. Continuou para a apresentação da IV Feira do Livro AEIST, do Open Day Deloitte 
Portugal, uma nova atividade com o convite da Deloitte Portugal, e das sessões de 
esclarecimento sobre a oferta de mestrados do IST, que contou com grande adesão por parte 
dos alunos das escolas secundárias. Referiu que a receção aos novos alunos dois mil e vinte/dois 
mil e vinte e um ainda consta no atual Relatório de Atividade e Contas, devido à prorrogação do 
mandato, e que apesar das novas condições, correu bastante bem. Por último, falou sobre a V 
Feira do Livro AEIST e propôs que se apagasse a última frase iniciada por “Por outro lado”, visto 
que o procedimento descrito na frase não tinha ocorrido. 

Passando para os departamentos, a Presidente da Direção Maria Catarina Baptista 
apresentou as várias atividades desenvolvidas pelos mesmos. Começou por mencionar a 
dinamização do departamento de Comunicação e a proatividade nas redes sociais, em especial 
destaque para o Instagram. No que toca ao departamento de Formação, destacou o Workshop: 
Rise above Técnico por ser uma nova iniciativa do núcleo para falar um pouco sobre saúde 
mental e a sua relação com a vida de um estudante do IST. Passou também à apresentação das 
atividades realizadas pelos departamentos de Imagem, Recreativo e Cidadania, tendo 
mencionado que conseguiram realizar o quiz remotamente durante o confinamento, o qual teve 
bastante adesão. Relativamente ao departamento de Relações Externas, mencionou que a 
atividade Biológica nas Escolas ainda aconteceu nos primeiros meses, mas que com o atual 



  

estado do país foi cancelada, devido ao fecho das escolas. Prosseguiu para o departamento do 
Site onde realçou a criação da Plataforma Erasmus e de um campo para resposta do desafio da 
NEBletter, na respetiva página da mesma. Continuando para o departamento da NEBletter, 
propôs duas alterações ao relatório: no balanço da primeira edição da revista, na primeira fase, 
a alteração para “sendo que a equipa se demonstrou” e na descrição da terceira edição da 
revista, colocar o B maiúsculo em “Take a Break”, visto tratar-se do nome de uma secção. 
Destacou ainda que a partir da quarta edição a revista foi feita remotamente e não distribuída 
no IST. Por último, falou sobre o departamento IST Summer Internships (IST SI) e do Repositório. 
É de notar a saída de um aluno da Assembleia Geral. 

O Tesoureiro Miguel Mata tomou a palavra para explicitar o que tinha ocorrido na VI 
Semana da Bioengenharia. Referiu que, após estar tudo organizado, o evento foi cancelado 
devido ao fecho do IST, mas que apesar do sucedido, tudo ficou organizado para uma próxima 
edição a decorrer este ano. Relativamente aos financiamentos, esclareceu que alguns foram 
devolvidos e outros guardados para a próxima edição. 

A Presidente Maria Catarina Baptista passou à apresentação do Relatório de Contas do 
ano letivo dois mil e dezanove/dois mil e vinte. Salientou que este ano foram compradas sweats, 
devido ao número reduzido das mesmas e que o montante referente ao Curso de Primeiros 
Socorros dois mil e dezanove/dois mil e vinte deverá ser devolvido, visto que não irá ocorrer 
devido à pandemia. Referiu ainda que o montante relativo ao Curso de Primeiros Socorros dois 
mil e dezoito/dois mil e dezanove encontra-se presente no atual relatório pois não tinha 
constado no relatório do ano letivo anterior. Por último, apresentou a parte do relatório relativa 
ao Clube de Cervejeiros do NEBIST, que obtiveram um balanço negativo devido à pausa nas suas 
atividades com o fecho do IST. 

O Conselho Fiscal deu o seu parecer favorável sobre o relatório, prosseguindo-se à 
votação para aprovação do Relatório de Atividades e Contas dois mil e dezanove/dois mil e vinte 
e respetivas alterações, sendo este aprovado por unanimidade, com treze votos a favor. 

Cristina Pinto tomou a palavra para congratular a presente Direção e Coordenação pelo 
excelente trabalho realizado durante todo o ano letivo, mesmo com as adversidades 
encontradas neste percurso. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a Assembleia Geral pelas vinte e uma 
horas e um minuto, 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, 
 
  


