Assembleia Geral do Núcleo de Física do
IST
ACTA Nº 18
Ao terceiro dia do mês de Junho de dois mil e cinco reuniu, na sua sede, sita na
Avenida Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, a Assembleia Geral do Núcleo de Física do
Instituto Superior Técnico, adiante designado por NFIST, conforme aviso convocatório
para as dezoito horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apresentação, discussão e aprovação do Relatório do Programa de Apoio às
Associações Juvenis (PAAJ) - 2004;
2. Apresentação e discussão do Relatório II Road Trip - Física sobre Rodas;
3. Discussão sobre a Revisão dos Estatutos;
4. Outras informações.
O Presidente da Mesa, uma vez que à hora marcada não se verificou a existência
de quórum, declarou aberta a sessão às dezoito horas e trinta minutos.
No período “antes da ordem do dia”, o sócio Miguel Machado propôs uma
alteração à ordem de trabalhos, que se encontra anexada a esta acta. A proposta defendia
a inclusão de mais um ponto na ordem do dia, respeitante às relações entre a PHYSIS e o
NFIST. Após um esclarecimento do Presidente da Mesa acerca dos diversos pontos da
ordem de trabalhos e da sua melhor sequência, foi posta a votação a inclusão do novo
ponto na ordem de trabalhos como ponto número três. A proposta foi aprovada por todos
os sócios presentes excepto o sócio David Seixas. Posto isto, o Presidente da Mesa deu
início ao período da ordem do dia, cuja nova ordem de trabalhos era:
Apresentação, discussão e aprovação do Relatório do Programa de Apoio às
Associações Juvenis (PAAJ) - 2004;
1. Apresentação e discussão do Relatório II Road Trip - Física sobre Rodas;
2. Discussão sobre as relações PHYSIS-NFIST;
3. Discussão sobre a Revisão dos Estatutos;
4. Outras informações.

De acordo com o primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Direcção
do NFIST, Ricardo Figueira, apresentou à Assembleia o Relatório do Programa de Apoio
às Associações Juvenis (PAAJ) – 2004. Após o esclarecimento de algumas dúvidas
levantadas com a explicitação mais detalhada de alguns pormenores do relatório, o
Presidente da Mesa pôs a votação o referido Relatório. O Relatório do PAAJ - 2004 foi
aprovado com onze votos a favor, zero contra e sete abstenções.
Prosseguindo a ordem de trabalhos, o Presidente da Direcção do NFIST, Ricardo
Figueira, apresentou à Assembleia o Relatório da II Road Trip – Física sobre Rodas.
Durante a apresentação foi realçado o sucesso desta iniciativa, quer em termos de público
quer em termos financeiros. No período de discussão do relatório, foram levantadas
algumas dúvidas mormente no que diz respeito às despesas e à sua discriminação.
Esclarecidas todas as questões surgidas, passou-se ao terceiro ponto da ordem do dia.
Relativamente às relações PHYSIS-NFIST, após uma longa discussão, a
Assembleia deliberou que o NFIST deve, na medida do possível, tentar normalizar as
relações com a PHYSIS. Deste modo, o NFIST deve ser receptivo às propostas da
PHYSIS de aprofundamento das relações. No entanto, o NFIST não deve ter uma postura
pró-activa nessa aproximação e a possível futura re-integração do NFIST na PHYSIS só
se deve ralizar após alteração dos estatutos da PHYSIS, nomeadamente, no que se refere
ao peso atribuído ao NFIST nas suas votações.
No que diz respeito ao quarto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa
começou por esclarecer a Assembleia sobre o método de revisão dos Estatutos do NFIST.
Assim, a Assembleia tomou conhecimento das intenções da Mesa em apresentar durante
o mês de Junho propostas de alteração dos diversos capítulos dos Estatutos, a enviar por
e-mail para todos os sócios do NFIST. A Mesa apelou a todos os sócios para intervirem
na discussão que certamente essas propostas suscitarão. Deste modo, segundo o
Presidente da Mesa, será possível aprovar, em finais de Julho, em Assembleia convocada
exclusivamente para o efeito, os novos Estatutos. Dado que nessa Assembleia é
necessário haver quórum, o Presidente da Mesa propôs à Assembleia uma refiliação dos
sócios do NFIST. Após uma breve discussão, a Assembleia deliberou que a refiliação
deve ser devidamente publicitada com um anúncio na página do NFIST, com cartazes
afixados nas imediações da sede do NFIST e através de e-mail a enviar a todos os sócios.
Por outro lado, foi igualmente deliberado que para se refiliarem os sócios terão de enviar
um e-mail ao NFIST com os seguintes dados: nome completo, número de aluno, e-mail,
número de telefone, morada, número de Bilhete de Identidade, o ano de inscrição no
Instituto Superior Técnico, a sua presente situação na Licenciatura em Engenharia Física
Tecnológica. Para além disso, nesse e-mail os sócios devem indicar se pretendem integrar
alguma secção do NFIST. Deliberou-se também que o prazo da refiliação é trinta de
Junho de dois mil e cinco.
No ponto respeitante a Outras Informações, o Presidente da Mesa informou a
Assembleia que a Mesa já possui um e-mail próprio: mag@nfist.ist.utl.pt. Neste mesmo
ponto, o Presidente da Direcção do NFIST esclareceu a Assembleia sobre o estado de
desenvolvimento dos projectos da Astro em Moçambique e do Circo em Timor. Ambos

os projectos correm os risco de por falta de financiamento não se virem a verificar já
neste Verão.
Cumprida a ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu por encerrada a
Assembleia Geral cerca das vinte horas e trinta minutos, da qual se elaborou a presente
acta, que vai ser lida e assinada pelos membros da Mesa e por um representante da
Direcção.

Lisboa, 3 de Junho de 2005

O Presidente da Mesa

Os Secretários

