Acta Nº 1
Reunião da ETIST de 9 de Dezembro de 2016
A Reunião da Secção Autónoma da Equipa de Ténis do Instituto Superior Técnico
(ETIST), realizou-se no dia 7 de Dezembro de 2016, na sala de reuniões da Associação de
Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST), com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Eleição dos representantes dos órgãos da ETIST (Direcção, Tesouraria, Mesa da
Assembleia, Gestão desportiva e Relações Externas);
2. Apresentação dos Objectivos da ETIST;
3. Discussão sobre o modo de Comunicação a adoptar;
4. Discussão sobre formas de divulgação da ETIST;
5. Discussão sobre desenvolvimento, promoção e encerramento de páginas do
Facebook, canal do Youtube e Site da ETIST;
6. Actividades planeadas para o 2ºSemestre;
7. Intervenção de João Penha Garcia sobre liga/torneio escada;
8. Outros assuntos.
A Reunião teve início à hora marcada, contando com a presença de quinze membros.
1º Ponto na ordem de trabalhos - Eleição dos órgãos da ETIST
Visto tratar-se da 1ª reunião da ETIST, após aprovação desta Secção Autónoma em
Assembleia Geral dos Alunos (AGA), antes de abordar outros assuntos, foi necessário eleger
os membros da direcção (João Penha Garcia, António Silva e Mariana Fernandes), tesouraria
(Emanuel Sousa) e mesa da assembleia (Tiago Almeida e Luís Bento).
Votação para aprovação dos 3 órgãos referidos
Contra: 0
Abstenção: 0
Favor: Unânime
Após aprovação destes órgãos procedeu-se ainda à votação para eleição dos

representantes dos órgãos de Gestão desportiva (Diogo Silva) e de Relações Externas (André
Mesquita)
Votação para aprovação dos 2 últimos órgãos
Contra: 0
Abstenção: 0
Favor: Unânime
2º Ponto na ordem de trabalhos - Apresentação dos Objectivos da ETIST
Breve referência aos objectivos a que se propõe a ETIST, abrangendo tanto o seu
papel para com a comunidade do IST, em geral, bem como, em específico, para com os seus
membros.
3º Ponto na ordem de trabalhos - Discussão sobre o modo de Comunicação a adoptar
Tendo como objectivo potenciar/expandir a ETIST e abraçar da melhor maneira
todas as oportunidades e possíveis novos membros discutiram-se regras/procedimentos a
seguir, bem como, meios de comunicação e ainda, a distribuição de tarefas pelos actuais
membros. Em concreto ficaram responsáveis, por atender a pedidos de novos membros e
posterior esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento da ETIST, quatro membros, a
Adriana, o André, o Gonçalo e o Luís. Ainda relacionado com estas tarefas foi proposto que,
após um primeiro contacto com o interessado em pertencer à equipa, se combinasse um
jogo com este com qualquer membro da equipa disponível para o efeito, e ainda que, se
assinalasse o interessado e anteriores interessados no Facebook. Quanto ao contacto com a
AEIST, este foi atribuído aos membros da Direcção e o contacto com potenciais
patrocinadores ao André.
4º Ponto na ordem de trabalhos - Discussão sobre formas de divulgação da ETIST
Neste ponto discutiu-se a reutilização e actualização dos Flyers/Panfletos utilizados
num projecto anterior à criação desta SA (Francisco, João Câmara, Gonçalo), o resgate da
página do Face (Manu), a possibilidade de exposição/publicidade na página da AEIST, a
criação de uma carta de apresentação (André, Mariana e Manuel) e, em complemento
desta, um vídeo de apresentação (Prazo 21 Fevereiro).

5º Ponto na ordem de trabalhos - Discussão sobre desenvolvimento, promoção e
encerramento de páginas do Facebook, canal do Youtube e Site da ETIST
●

Criação da Página Oficial da Equipa de Ténis IST (João Penha Garcia, Diogo
Silva, Mariana Fernandes e Manu Sousa);

●

Criação de Novo grupo fechado ( Equipa de Ténis – IST) e encerramento de
todos os anteriores grupos (João Penha Garcia e António Silva);

●

Resgate do canal do Youtube (Calisto, António e João Câmara);

●

Criação do Site oficial da ETIST, sendo um primeiro objectivo colocar este em
funcionamento e depois então, marcar um reunião para definir ideias.

6º Ponto na ordem de trabalhos - Actividades planeadas para o 2ºSemestre
Para o 2º Semestre ficou planeado organizar o 1º torneio da equipa no
fim-de-semana de 4 e 5 de Março. Foi também referido, no âmbito desta actividade, que o
recurso à aplicação “Tourney Cup” seria interessante e permitiria facilitar tal organização.
7º Ponto na ordem de trabalhos - Intervenção de João Penha Garcia sobre liga/torneio
escada
No início do ano lectivo corrente, o membro da Direcção João Penha Garcia,
apresentou uma proposta alternativa ao conhecido torneio escada, sendo esta em formato
de liga. Perante o pouco ou nenhum feedback que o João recebeu da sua ideia e trabalho,
este demonstrou o seu descontentamento e referiu que, para tal projecto avançar, os
restantes membros, que demonstrem interesse e disponibilidade, teriam de se chegar à
frente e desenvolver/organizá-lo.
8º Ponto na ordem de trabalhos – Outros assuntos
●

Apelo à angariação de fotos e vídeos de treinos e torneios para contribuição
para o vídeo de apresentação e colocação online;

●

Patrocínios, parcerias actuais e eventuais;

●

Discussão sobre eventual encomenda de T-shirts para equipa, interesse e
feedback dos membros presentes (Mariana, Manu, G e João Penha);

●

Proposta de marcação de nova reunião para final da 1ª semana de aulas do
2º Semestre;

●

Dropbox da Equipa;

●

CNU’s e seus Requisitos;

●

Marcação de reunião com a AEST;

●

Comissão de Festas coloca a possibilidade de organizar um jantar para o dia
seguinte.
A Mesa:
Luís Manuel Barradas Bento - 75722
Tiago Teixeira de Almeida – 76248

