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Reunião de Plenário Ordinário promovida pelo Núcleo de  

Estudantes de Bioquímica da Associação Académica de Coimbra 

Ao décimo segundo dia do mês de novembro do ano dois mil e vinte, pelas vinte e três horas e 

quarenta e cinco minutos, reuniu o Plenário do Núcleo de Estudantes de Bioquímica da 

Associação Académica de Coimbra, convocado pela direção, com vinte e três estudantes que 

frequentam, na Universidade de Coimbra, a Licenciatura ou o Mestrado em Bioquímica. Antes 

de começar as ordens de trabalhos foi efetuado um sufrágio com o intuito de gravar a reunião 

por questões de elaboração da ata, sendo a gravação aprovada por unanimidade (0 votos 
contra; 0 abstenções; 23 votos a favor). 

 

Desta reunião constou a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações; 

2. Apresentação dos elementos integrantes do NEBIOQ/AAC do ano letivo 2020/2021; 

3. Apresentação e deliberação do Plano Anual de Atividades do NEBIOQ/AAC 

2020/2021; 

4. Apresentação e deliberação do Plano Orçamental do NEBIOQ/AAC 2020/2021; 

5. Outros assuntos. 

 

1. Foi aprovado o Plano Anual de Atividades do NEBIOQ/AAC 2020/2021  

(0 votos contra; 0 abstenções; 23 votos a favor); 

2. Foi aprovado o Plano Orçamental do NEBIOQ/AAC 2020/2021 
(0 votos contra; 0 abstenções; 23 votos a favor). 

 

Dos variados assuntos mencionados podemos destacar o concurso de dissertações, a Edição 

Especial Covid das OUB, o Bioquímica “Out of this World”, a criação de um canal de “Youtube”, 

as sessões de cinema no jardim botânico e a previsão de um balanço positivo de 450 euros 

relativos ao Plano Orçamental.  

Nada havendo mais a tratar, o Presidente da Mesa do Plenário de NEBIOQ/AAC deu por 

encerrada esta reunião, sendo lavrada a seguinte ata com o consentimento dos alunos 

presentes. 

O Presidente da Mesa Do Plenário do NEBIOQ/AAC: 

 

 

(Vasco Rafael Martins dos Santos) 

 

 

 


