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LISTA D | Candidata à Mesa da Assembleia Geral da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da 
Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto para o mandato 2018/2019 

Plano de Atividades 
 

A Mesa da Assembleia Geral (MAG) da AEFCNAUP tem como fins os determinados 

pela lei, pelos estatutos, regulamentos internos e regimentos.  

A MAG responsabiliza-se por convocar, moderar e dirigir a Assembleia Geral (AG), 

sendo o órgão máximo de deliberação da AEFCNAUP. A AG pode ser composta por 

todos os estudantes da FCNAUP, sendo que cada estudante tem direito a um voto. 

Compete à AG fiscalizar a atividade executiva da Direção, aprovar o Plano de Atividades 

e Orçamento, o relatório de Atividades e Contas e aprovar regimentos e moções.  

A Mesa da Assembleia Geral da AEFCNAUP compromete-se neste contexto, a analisar 

a realidade da Faculdade, dos estudantes e a tentar alcançar uma maior adesão dos 

estudantes nas Assembleias Gerais. Compromete-se também a acompanhar a Direção 

da AEFCNAUP, analisando todos os seus pedidos e, quando necessário, a tomar 

posições em consenso com os membros da AEFCNAUP, tendo sempre como prioridade 

o interesse dos estudantes. 
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LISTA D | Candidata à Mesa da Assembleia Geral da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da 
Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto para o mandato 2018/2019 

Membros Candidatos 
 

De acordo com o Artigo 41º dos Estatutos da AEFCNAUP, a Lista D apresenta a sua 

candidatura à Mesa da Assembleia Geral da AEFCNAUP para o mandato 2018/2019, 

sendo esta constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário e um 

Suplente: 

Presidente: Ana Rita Tavares Sousa  

Com o número de aluno 201505105, número de cartão de cidadão 15399556 e 

número de identificação fiscal 251254100, que frequenta o 3º ano da Licenciatura em 

Ciências da Nutrição. 

 

 Vice-Presidente: Inês Sofia Cunha Ferreira 

Com o número de aluno 201601526, número de cartão de cidadão 153950757 e número 

de identificação fiscal 251254100, que frequenta o 3º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

 

Secretário: Alexandre Vanhuysse 

Com o número de aluno 201506761, número de cartão de cidadão 315823496 e número 

de identificação fiscal 223902950, que frequenta o 2º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

 

Suplente: Joana Isabel Rocha Sobral 

Com o número de aluno 201605625, número de cartão de cidadão 13955396 e 

número de identificação fiscal 258567660 que frequenta o 2º ano de Licenciatura em 

Ciências da Nutrição. 

 

 


