ATA Nº 1/2020

Aos 27 dias do mês de Janeiro de 2020, pelas 17 horas, reuniram na sala 007 da Faculdade de
Direito da Universidade NOVA de Lisboa, os membros do Grupo de Retórica, estando
presentes, a fim de dar cumprimento ao ponto único da seguinte ordem de trabalhos:
1. Eleição do segundo membro da Coordenação do Grupo de Retórica.
Estiveram presentes os seguintes membros:
André Certã (coordenador);
Ana João Veloso;
Diogo Sereno;
Inês Portugal Fernandes (enquanto membro externo, sem direito a voto);
João Carrilho;
Madalena Zanatti;
Maria Inês Opinião;
Marta Pena (enquanto membro externo, sem direito a voto);
Martim Farinha (enquanto membro do GR e Vice-Presidente da Assembleia Geral da
AEFDUNL, no cumprimento do artigo 58º dos Estatutos).

Estando reunido o quórum, o coordenador, André Certã iniciou a reunião e a ordem de
trabalhos.

No ponto único, André Certã deu início à apresentação e votação de candidaturas a
Coordenador do Grupo de Retórica. O coordenador convidou Diogo Sereno, enquanto candidato
único ao cargo, a juntar-se à mesa e apresentar a sua candidatura.

Tomou a palavra Diogo Sereno, que agradeceu ao Coordenador pela oportunidade de se dirigir
ao grupo para a apresentação da candidatura e agradeceu a presença de todos. Agradeceu
também ao membro da AG, Martim Farinha pela presença. Diogo iniciou a apresentação da
candidatura, justificando-a com a sua ligação ao GR e disse que esta se baseava numa
candidatura responsável com foco em afirmar o GR na faculdade. Considerou que poderiam ter
estado mais presentes no último semestre, e que no caso da sua eleição, quer que o grupo esteja
mais presente na vida académica da Faculdade.

Após a apresentação, abriu espaço para eventuais perguntas dos membros.
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Martim Farinha perguntou ao candidato quais eram as capacidades que este achava que tinha
para liderar o grupo e se achava que estava em condições para ser o mais indicado para o cargo.
Diogo respondeu que sempre demonstrou trabalho no ano passado, especialmente no Martelo.
Acrescentou que sempre se mostrou disponível para o Grupo de Retórica e para as suas
necessidades, portanto, acredita que é o momento certo para avançar com a candidatura.

Madalena Zanatti perguntou a Diogo qual era o seu programa. Este indicou as atividades
“Improvise- Moot Court do Improviso”; Audições abertas para o martelo; Participação nos dias
importantes da faculdade; Colaboração com os outros núcleos; e maior presença nas plataformas
sociais; às quais acrescentou uma breve explicação de cada. Adiantou também que propôs ao
atual Coordenador, André Certã, a indicação de um dos membros para Secretário da
Coordenação, neste caso, com o pelouro das redes sociais.

Não havendo mais questões, iniciou-se a votação da candidatura, que foi aprovada por
unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas 18 horas.
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