Assembleia Geral do Núcleo de Física do
IST
Acta Nº 19

Ao dia quatro do mês de Novembro 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 avisa a convocatória
para as dezoito horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Discussão e votação da proposta da Direcção do NFIST para a atribuição do título
de Associado-Honorário ao professor Fernando Ramôa Ribeiro, Presidente da
Fundação para a Ciência e Tecnologia.
2. Discussão e votação da proposta da equipa do projecto Física Divertida em Timor
para a atribuição do título de Associado-Honorário a Ana Maria Fernanda,
presidente do Conselho Executivo da Escola Portuguesa em Díli.
3. Discussão da proposta do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico
para colaborar na organização do projecto Física sobre Rodas-III – 3º Road Trip.
4. Outras informações.
Antes de se dar início à Assembleia, foi necessário eleger uma nova constituição
para a mesa dado que o seu Presidente João Barbosa dos Santos Sousa se encontrava
ausente do país. Foi assim proposta a seguinte constituição para a mesa:
Presidente
Luís Miguel Costa Ferreira Marques de Resende
Os secretários
José Henrique Ramalho Gregório
Pedro Alegre Queiroz
A proposta foi aprovada com vinte e quatro votos a favor e um voto contra, não tendo
havido abstenções.

O Presidente eleito da mesa, uma vez que à hora marcada na convocatória não se
verificou a existência de quórum, declarou aberta a sessão às dezoito horas e trinta
minutos tal como indicado na convocatória.
Dada a inexistência de pontos prévios, passou-se imediatamente para o período da
ordem do dia.
No primeiro ponto da ordem de trabalhos, o presidente da direcção do NFIST,
Ricardo Figueira, apresentou à AG os motivos pelos quais a direcção do NFIST propôs a
atribuição do título de Associado-Honorário ao professor Fernando Râmoa Ribeiro. Na
sua intervenção, Ricardo Figueira, explicou o apoio e disponibilidade que o professor
Fernando Râmoa Ribeiro tem mostrado para o NFIST, enquanto Presidente da Fundação
para a Ciência e Tecnologia.
A proposta foi aprovada com vinte e um votos a favor, dois votos contra, com duas
abstenções.
No ponto dois, o participante no projecto Física Divertida em Timor, Ricardo
Figueira, apresentou à AG os motivos pelos quais a equipa do mesmo projecto propôs a
atribuição do título de Associado-Honorário a Ana Maria Ferreira. Na sua intervenção,
Ricardo Figueira, explicou que o apoio e disponibilidade de Ana Maria Ferreira foram
fundamentais para a realização do projecto. A proposta foi aceite com vinte e um votos a
favor e dois votos contra, com duas abstenções.
No terceiro ponto, o presidente da direcção Ricardo Figueira começou por
explicar a ideia do Departamento de Física (DFIST) de colaborar na realização do
projecto Física sobre Rodas-III – 3º Road Trip (FSR3). Ricardo Figueira explicou que em
reunião que teve com o professor Carlos Varandas (presidente do DFIST), este o
questionou sobre a realização da FSR3, e que informou do grande interesse que esta
iniciativa tem para o DFIST, e que caso o NFIST não fosse capaz ou não a quisesse
organizar o DFIST teria todo o interesse em organizar este evento com a eventual
colaboração do NFIST ao nível da participação dos seus colaboradores.
Ricardo Figueira explicou que respondeu ao presidente do DFIST que esse evento
seria um evento a realizar após a conclusão do seu mandato, pelo que não se poderia
comprometer com a sua organização, pelo que teria de averiguar junto dos restantes
membros do NFIST, em especial junto da próxima direcção sobre a realização deste
evento. De seguida, explicou que na sua opinião, o NFIST deveria fazer o máximo
possível para organizar a FSR3, já que é uma das bandeiras do NFIST, e que se a edição
deste ano fosse organizada pelo DFIST, futuramente seria este a responsabilizar-se pelas
próximas edições sendo que o NFIST perderia a autonomia para organizar um dos
grandes eventos que tem vindo a ser a sua imagem de marca.
De seguida, tomaram a palavra vários associados, que concordando com a opinião
de Ricardo Figueira, quiseram saber mais informações sobre o tipo de participação do
DFIST na organização da FSR3. O associado João Fortunato tomou a palavra, e explicou
que também se encontrava presente na reunião com o professor Carlos Varandas, e que a
ideia deste consistia num grande leque de possibilidades, que iam desde a organização da
FSR3 ser feita integralmente pelo NFIST, com o patrocínio do DFIST como nas edições

anteriores, até à organização ficar totalmente a cargo do DFIST, sendo que o NFIST
apenas participaria com as experiências e colaboradores.
Seguidamente, Ricardo Figueira e João Fortunato explicaram que na sua opinião,
deveria ser o NFIST a organizar a FSR3 mas que se devia aproveitar o apoio do DFIST
no sentido de minimizar as tarefas que mais tempo consomem, como o contacto com as
câmaras via telefone e correio, a obtenção de patrocínios, etc.
Após esta discussão ficou assente que o NFIST iria organizar a FSR3, pelo que a
próxima direcção quando avançasse com o seu plano de actividades deveria ter em conta
este evento, e que conjuntamente com a presente direcção iriam ter uma reunião com o
DFIST de modo a definir o apoio que este daria na organização do evento.
Cumprida a ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu por encerrada a
Assembleia Geral cerca das dezanove horas e trinta minutos, da qual se elaborou a
presente acta, que vai ser lida e assinada pelos membros da Mesa .

Lisboa, 4 de Novembro de 2005

O Presidente da Mesa

Os Secretários

