
                                                                                                                                    

 
Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais 

Ata da Assembleia Geral Ordinária – 26/11/2019 

No dia vinte e seis de novembro de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas e trinta 
minutos, realizou-se na sala três do piso menos um do Ins8tuto Superior de Ciências 
Sociais e Polí8cas da Universidade de Lisboa, a primeira Assembleia Geral Ordinária de 
Membros do Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais (NERI), no mandato de 
2019/2020, tendo a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1) Apresentação da Estrutura e Integrantes do NERI; 

2) Apresentação e Aprovação do plano de a8vidades e do orçamento do NERI; 

3) Outros Assuntos. 

 No início da sessão, a Presidente da Mesa de Assembleia Geral, Melanie 
Dukowsky, esclareceu a ordem de trabalhos e clarificou aquilo que é o protocolo das 
Assembleias Gerais Ordinárias. Assim, dá início à sessão. 

 Para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra à Presidente 
da Direção, Mariana Afonso, que leva a cabo a apresentação da organização do NERI., 
iniciando, assim, a apresentação pela Direção, seguida da Assembleia Geral e, por fim 
do Conselho Fiscal. Este processo foi complementado pelo esclarecimento das funções 
dos integrantes do organograma. 

 Os obje8vos gerais são clarificados: 

1. Regulação da Situação Financeira (Ponderação das Receitas e Dívidas). Neste 
âmbito o processo de pagamento da dívida foi jus8ficado - empresa Portuguesa 
em primeiro lugar e, de seguida, os custos extraordinários do ENERI 2019); 

2. RI Tours - esclarece-se o propósito desta inicia8va entre os recém-chegados 
alunos. 

  De seguida, toma a palavra o Vice Presidente, Simão Pedro, que começa por 
abordar a necessidade de se verificar maior afluência às Assembleias Gerais como 
forma de manter a comunidade estudan8l a par das ideias do NERI. De seguida, é 
clarificado o intuito da criação do Conselho de Delegados, ideia proposta pelo mandato 
de 2017/2018. Este ano, o Conselho de Delegados começa a funcionar 
permanentemente e de forma mais a8va, mantendo um contacto de maior 
proximidade com os Serviços Académicos e a Comunidade Docente.  

 Em representação do Departamento Educa8vo, João Leite con8nua a 
apresentação para relatar aquilo que tem sido a ação do departamento, começando 
por referir a Conferência “Uma Viagem pela RI” eo Workshop de Public Speaking que, 
tal como a Simulação do Conselho de Segurança, foram considerados um sucesso. 



Após apresentar aquilo que tem vindo a ser feito, o Departamento Educa8vo começa a 
expôr aquilo que são as a8vidades a concre8zar ainda no primeiro semestre (ex: 
Cinema das RI). Aproveita-se o momento para reiterar o valor que o evento RI Talks 
terá para o NERI. Presta-se um agradecimento explícito ao Departamento de Relações 
Externas e Enternas pelos excelentes coffee breaks que têm sido preparados. 

 Em representação do Departamento Recrea8vo, apresenta-se David Arcão. 
Começa por mencionar a primeira a8vidade que foi o Convívio no Cedar, considerado 
um sucesso, e aqueles que foram os desafios ultrapassados rela8vamente a questões 
como a organização dos jantares de curso (ex: opção de restaurantes). O momento é 
oportuno para referir a a8vidade realizada em colaboração com o núcleo de GRH, que 
verificou bastante afluência. As próximas a8vidades são apresentadas de forma coesa e 
alinhando-se com aquilo que tem sido as a8vidades do primeiro semestre. Por outro 
lado, para o Rally Tascas verificam-se expecta8vas de superar o do ano anterior. Ainda 
nas a8vidades, para a Gala e Viagem será realizada uma sondagem de modo a clarificar 
a verdadeira intenção da comunidade estudan8l, evitando os problemas que se 
tornaram visíveis no mandato anterior. 

 Em representação do Departamento da PACTA está presente Cá8a Pacheco, que 
começa por apresentar a sua equipa e o plano para o ano le8vo. É deixado explícito o 
desejo de levar a cabo uma reforma completa e aproximação aos alunos. Alinhando-se 
com o que se verificou nos outros departamentos, a coordenadora do departamento 
expôs uma reflexão sobre as a8vidades concre8zadas. As a8vidades que virão a ganhar 
vida no próximo semestre são também apresentadas, referindo o Call For Papers, o 
Podcast, e as Press Releases, como foi realizado para a Simulação do Conselho de 
Segurança da ONU, etc. 

 A presidente do núcleo volta a tomar a palavra para falar sobre o Departamento 
de Relações Externa e Internas. As a8vidades que têm vindo a ser trabalhadas são 
tema do discurso. Isto abrange as parcerias com os ins8tutos de línguas, o trabalho 
para os coffee breaks, o diálogo com núcleos externos ao ISCSP de modo a divulgar o 
trabalho estudan8l, a procura de parcerias com associações de voluntariado e a 
procura de a8vidades fora do círculo do NERI de modo a enriquecer os alunos de RI. 
Também a questão do merchandising é resolvida por este departamento, ficando 
aceite a possibilidade de criar mais sweats do NERI. 

 Passando a palavra para o Departamento de Comunicação, a coordenadora, 
Mónica Oliveira, começa por especificar os integrantes do departamento. A mesma 
relembra que no dia 22 de agosto criou-se o site do NERI, que serve para informar os 
alunos sobre o mundo de trabalho do NERI, cobriram-se os eventos de cariz recrea8vo, 
etc. Há a vontade do departamento para reciclar a rúbrica RI pelo mundo e de 
aprofundar o trabalho de comunicação de modo a gerar mais adesão às a8vidades do 
NERI.  

 De seguida Inês Faias toma a palavra em representação do Departamento de 
Ação Social. De qualquer das formas, os integrantes são apresentados na sessão. As 



                                                                                                                                    

a8vidades até agora realizadas são recordadas, falando do Banco De Livros e a Recolha 
de Bens que dará início dia 27 até dia 28 de novembro. Este departamento procura 
também auxiliar os estudantes nas condições de alojamento, e desenvolver a vertente 
social da comunidade estudan8l do curso. 

 A palavra volta a Mariana Afonso que dá por terminada a apresentação do 
plano de a8vidades, iniciando a apresentação do orçamento e segundo ponto na 
ordem de trabalhos. Inicialmente, abordam-se as questões de pagamento da primeira 
dívida, colmatada pela venda de canetas e pela inflação no custo do jantar de curso. A 
presidente esclarece ainda situações hipoté8cas rela8vas à saúde financeira do núcleo, 
tendo em conta a afluência às a8vidades. Variáveis como a venda das sweatshirts ou o 
Jantar de Natal, o Rally Tascas e as RI Talks são ainda 8das em conta como formas de 
reaver somas para cobrir as dívidas ainda pendentes. As previsões de orçamento são 
alargadas até ao fim do ano le8vo para prever a liquidação dos valores em dívida. 

 Tomás Vaz, aluno do primeiro ano, dá a proposta de fazer rifas de modo a 
angariar mais fundos, oferecendo como prémio os cartões do CEDAR. 

 Maria Carolina, aluna do terceiro ano, complementa a proposta das rifas, 
apresentando como proposta de prémio a gratui8dade de um jantar de curso. 

 Juelson, aluno de segundo ano, sugere fazer uma a8vidade de paintball, ainda 
que a proposta seja “refutada” tendo em conta os possíveis custos da a8vidade. Simão 
Pedro acrescenta que no cenário de se fazer a gala não se torna possível concre8zar 
esta a8vidade. 

 Mariana Afonso re8fica ainda o orçamento, acrescentando o valor de organizar 
o jantar de curso em março. 

 Ma8lde Ferreira, aluna do segundo ano, coloca mais algumas questões rela8vas 
à viabilidade da Viagem de RI, ao que Simão Pedro acrescenta que existem variáveis 
exógenas ainda a ter em conta. 

 Tomas Vaz volta a falar para acrescentar o valor de realizar parcerias com as 
outras AE’s para a par8cipação da comunidade estudan8l em festas de outras 
ins8tuições. 

 Simão Pedro reitera o empenho do NERI em trazer sweats de curso aos alunos e 
elogia o trabalho incansável dos departamentos para a realização dos coffee breaks, 
para a PACTA e para a comunicação. Também se rasgaram elogios ao Departamento 
Educa8vo, ao Departamento Recrea8vo e ao Departamento de Ação Social (que 
assume um esforço extra por não ser de existência costumeira). 

 Simão Barbosa ques8ona ainda a possibilidade de ins8tucionalizar o 
Departamento de Ação Social, ao que a Presidente, Mariana Afonso, responde falando 
daquilo que tem sido o costume na forma de trabalho do NERI. 

 Simão Pedro con8nua ao elogiar as a8vidades ainda programadas do NERI que 
dependem da afluência dos alunos. 



 Tomás Vaz volta a intervir para agradecer ao NERI e à restante licenciatura de RI 
que desenvolveram uma boa a8vidade de integração. 

Inicia-se a votação para o plano de a8vidades e orçamento, tomando a Presidente da 
Assembleia Geral, Melanie Dukowsky, a palavra. 

 Tendo em conta a ordem de entrada dos presentes na Assembleia Geral, 
Ma8lde Ferreira e Juelson Lourenço não poderão integrar a votação do orçamento e do 
plano de a8vidades. 

Tanto o Plano de A8vidades como o Orçamento são aprovados por unanimidade. 

Inicia-se, portanto, o terceiro ponto da Ordem de Trabalhos. 

 Simão Pedro aborda a questão de marcar um novo convívio no CEDAR na 
semana seguinte à presente data, havendo a possibilidade de se realizar na terça ou 
quarta feira. 

 Nada mais havendo a discu8r, a sessão é dada por terminada pelas dezassete 
horas e trinta e três minutos. 

 

 
Melanie Dukowsky                Mariana Afonso 

  A Presidente da Mesa da Assembleia Geral              A Presidente do NERI 
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