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21ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
04 de novembro de 2011

No dia quatro do mês de novembro do ano de dois mil e onze, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu
na sala de reuniões da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sita na Via Panorâmica, no Porto,
o Conselho Geral, tendo estado presentes os seguintes membros: Luís Portela, António Torres Marques,
Baltazar de Castro, Deolinda Lima Teixeira, Isabel Menezes Figueiredo, José Manuel Amarante, Luís M.
N. B. F. Santos, Manuel João Monte, Manuel José Fontes de Carvalho, Maria Paula Botelho Gomes,
Pedro Guedes de Oliveira, Zulmira Santos, Luís Rebelo, Pedro Ari Cunha e Ângelo Ramalho. Justificaram
a sua ausência Alexandre Quintanilha, Ruben Coelho, Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga da Cruz,
Beatriz Pacheco Pereira, Manuel Ferreira de Oliveira e Manuel Paiva. Também esteve presente, sem
direito a voto, o Reitor da Universidade do Porto, José Carlos D. Marques dos Santos. No início da
reunião estiveram presentes, por convite do Conselho Geral, a Diretora, o Subdiretor e a Presidente do
Conselho Pedagógico da Faculdade de Letras.

A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho Geral com a seguinte ordem de trabalhos:
1.

Apresentação da Faculdade de Letras da U.Porto;

2.

Aprovação da minuta da ata da reunião de 23 de setembro de 2011;

3.

Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Medicina Dentária
UPorto;

4.

Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Direito UPorto;

5.

Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Ciências da Nutrição
e Alimentação UPorto;

6.

Apreciação e aprovação dos Planos Estratégicos 2011-2015 de outras Faculdades;

7.

Aprovação do calendário de reuniões do Conselho Geral para o ano 2012;

8.

Outros assuntos.

Ponto 1: Apresentação da Faculdade de Letras da U.Porto:
O Presidente iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes, ao que se seguiu uma apresentação
da Faculdade pela sua Diretora, seguida de diálogo com os membros do Conselho em que também
participaram outros elementos presentes da FLUP.
Pelas dezassete horas, o Presidente passou ao segundo ponto da ordem de trabalhos, estando então
apenas presentes os membros do Conselho.

Ponto 2: Aprovação da minuta da ata da reunião de 23 de setembro de 2011:
A ata da reunião de 23 de setembro de 2011 foi aprovada por unanimidade.

Para a análise dos Planos Estratégicos, pontos 3, 4, 5 e 6 da Ordem de Trabalhos, o Presidente do
Conselho Geral propôs que se tomasse como ponto de partida o documento elaborado pelos serviços da
reitoria sobre o alinhamento entre os planos estratégicos aprovados pelas Unidades Orgânicas e o plano
estratégico aprovado pela UPorto, o que foi aceite.
O Reitor fez a apresentação do documento, que contemplou os planos estratégicos da FAUP, FCUP,
FCNAUP, FDUP, FFUP, FEUP e FMDUP. O Reitor alertou para o facto do estudo elaborado sobre os
planos estratégicos da FCUP e da FFUP dizer respeito a uma versão que foi remetida ainda sem
aprovação pelo Conselho de Representantes daquelas faculdades.
Após a intervenção do Reitor, o Presidente colocou à consideração dos membros do Conselho Geral que
a análise dos planos estratégicos da FCUP e da FFUP fosse feita após a aprovação pelos respetivos
Conselhos de Representantes, o que foi aceite.
Seguiu-se uma discussão sobre o documento apresentado.
Vários membros do Conselho Geral lamentaram a ausência de resposta por parte das Faculdades a
quem foi pedida a reformulação dos planos estratégicos, a saber, FADEUP, FEP, FMUP e ICBAS. Foi
debatida a questão da necessidade de cumprir o prazo estabelecido para a entrega dos planos
estratégicos, tendo o Presidente realçado o facto de o Reitor ter solicitado o envio dos mesmos em
janeiro. O Reitor informou que renovou, após a reunião deste conselho, o pedido de envio dos planos
estratégicos em falta. Informou ainda, que os Diretores da FEP, da FMUP e do ICBAS, embora ainda não
tivessem entregado a reformulação do documento, aceitaram fazer o alinhamento solicitado, enquanto o
Diretor da FADEUP não tinha mostrado abertura para reformular o plano estratégico.
Durante a discussão, entrou Isabel Menezes quando eram 17h15m.
Foi acordado, após debate, pedir ao Reitor que solicite aos diretores das Unidades Orgânicas que ainda
não enviaram os Planos Estratégicos ou a sua reformulação, que o façam até o dia 30 de novembro.
Passou-se à análise e votação dos planos estratégicos apresentados.
Ponto 3: Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Medicina
Dentária UPorto:
Após análise do documento, foi acordado pedir ao Reitor que solicite ao Diretor da Faculdade de Medicina
Dentária da UPorto a reformulação do documento “Plano Estratégico” apresentado por forma a tornar
mais explicita a sua contribuição para o da Universidade.

Ponto 4: Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Direito UPorto:
Após análise do documento, foi acordado pedir ao Reitor que solicite ao Diretor da Faculdade de Direito
da UPorto a reformulação do documento “Plano Estratégico” apresentado por forma a tornar mais
explicita a sua contribuição para o da Universidade.

Ponto 5: Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Ciências da
Nutrição e Alimentação UPorto:
O plano estratégico apresentado pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da UPorto foi
considerado estar em sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade,
pelo que em cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto,
foi aprovado por unanimidade o Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Ciências da Nutrição e
Alimentação da UPorto.

Ponto 6: Apreciação e aprovação dos Planos Estratégicos 2011-2015 de outras Faculdades:
6.1: O plano estratégico apresentado pela Faculdade de Arquitetura da UPorto foi considerado estar em
sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade, pelo que em
cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, o Plano
Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Arquitetura da UPorto foi aprovado por unanimidade.
6.2: O plano estratégico apresentado pela Faculdade de Engenharia da UPorto foi considerado estar em
sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade, pelo que em
cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, foi aprovado
por unanimidade o Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Engenharia da UPorto.

Ponto 7: Aprovação do calendário de reuniões do Conselho Geral para o ano 2012:
Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte calendário das reuniões do Conselho Geral para o ano 2012:


20 de janeiro



27 de março



04 de maio



22 de junho



20 de julho



21 de setembro



09 de novembro



07 de dezembro

Ponto 12: Outros assuntos:
O Reitor informou que estava a decorrer o processo eleitoral para a constituição do primeiro Conselho
Coordenador da Escola Doutoral, que abrangia os diretores de programas doutorais, os orientadores e
coorientadores, bem como os estudantes de doutoramento da Universidade. O Reitor referiu não ter ainda
sido apresentadas listas para os representantes dos estudantes para o referido Conselho.

No âmbito da constituição da Comissão Externa de Acompanhamento da Escola Doutoral da
Universidade do Porto, o Reitor informou que foi endereçado convite às personalidades propostas por
este Conselho na reunião de 23 de setembro, confirmando-se até o momento, a aceitação do Prof. Doutor
Fernando Henrique Lopes da Silva.

O Presidente consultou os membros do Conselho Geral a propósito da questão levantada por Baltazar de
Castro para que as Deliberações do Conselho Geral passem a ser divulgadas através de “e-mail”
dinâmico para todo o universo UPorto, o que foi aceite.

Terminada a discussão da ordem de trabalhos, as deliberações tomadas na reunião foram aprovadas e
assinadas pelo Presidente e por todos os restantes membros presentes.
O Presidente deu por encerrada a reunião às dezanove horas e trinta minutos. De tudo para constar se
lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente.

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,
Luís Portela

