Ata
24ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
27 de março de 2012

No dia vinte e sete do mês de março do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas, reuniu na sala do
Conselho da Reitoria da Universidade do Porto, sita na Praça Gomes Teixeira, no Porto, o Conselho
Geral, tendo estado presentes os seguintes membros: Luís Portela, Alexandre Quintanilha, António Torres
Marques, Baltazar de Castro, Deolinda Lima Teixeira, Fátima Vieira, Isabel Menezes Figueiredo, José
Manuel Amarante, Luís M. N. B. F. Santos, Manuel João Monte, Manuel José Fontes de Carvalho, Pedro
Guedes de Oliveira, Zulmira Santos, Bruno Macedo, Daniel Freitas, Hélio Alves, Sofia Rangel de
Valdoleiros, Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo Ramalho, 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.

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

Aprovação da minuta da ata da reunião de 20 de janeiro de 2012;

2.

Redefinição da constituição das Comissões Permanentes e seus coordenadores;

3.

Decisão sobre os valores de propinas dos ciclos de Estudos a praticar na UPorto no ano letivo
2012/2013;

4.

Apreciação e aprovação da proposta de Conselho Geral para alteração do modelo organizativo
da Universidade do Porto;

5.

Outros assuntos.

O Presidente iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes.
Ponto 1: Aprovação da minuta da ata da reunião de 20 de janeiro de 2012:
A ata da reunião de 20 de janeiro de 2012 foi aprovada por unanimidade.

Ponto 2: Redefinição da constituição das Comissões Permanentes e seus coordenadores:
O Presidente informou da necessidade de atualizar a constituição e coordenação das Comissões
Permanentes, pelo que solicitou aos novos membros do Conselho Geral a indicação de qual a Comissão
que pretendem integrar:
- Fátima Vieira - Comissão Governação e Internacionalização;
- Sofia Rangel de Valdoleiros - Comissão Governação e Internacionalização;
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- Bruno Macedo - Comissão Planeamento e Financiamento;
- Hélio Alves – Comissão Investigação e Inovação;
- Daniel Freitas – Comissão Ensino, Qualidade e Avaliação.
A constituição das diferentes Comissões do Conselho Geral foi aprovada por unanimidade, conforme
documento anexo a esta ata.

Ponto 3: Decisão sobre os valores de propinas dos ciclos de Estudos a praticar na UPorto no ano
letivo 2012/2013:
O Presidente do Conselho Geral deu a palavra ao Reitor que apresentou uma proposta sobre os valores
para as propinas dos ciclos de Estudos para o ano letivo 2012/2013.
Posteriormente, a pedido do Bruno Macedo, o Presidente distribuiu o documento com o resumo da
atribuição de bolsa extraordinária e de subsídio de emergência aos estudantes da Universidade do Porto,
referente aos anos 2010, 2011 e 2012.
Bruno Macedo fez a apresentação sintética do documento elaborado pelos representantes dos
estudantes relativo à proposta do Reitor para as propinas 2012/2013, onde propõem a manutenção dos
valores de propina de primeiros ciclos, de ciclos de estudos integrados de mestrado e dos segundos
ciclos em ensino.
Finalizada a sua intervenção, o Presidente manifestou satisfação pelo envolvimento e empenho dos
representantes dos estudantes neste Conselho.
Entrou Luís M. N. B. F. Santos quando eram quinze horas e cinquenta minutos.
O Reitor solicitou a palavra e reforçou que se propõe que o diferencial das propinas, referente aos
primeiros ciclos, ciclos de estudos integrados de mestrado e segundos ciclos em ensino, no valor de 31
euros por estudante, seja integralmente utilizado para o reforço do fundo de emergência de apoio social já
criado, destinado a moderar as dificuldades dos estudantes mais carenciados, bem como a responder a
eventuais situações conjunturais de rutura social. Seguiu-se uma ampla análise e discussão deste
assunto.
Entrou António Torres Marques quando eram dezasseis horas e dez minutos.
O Presidente do Conselho Geral colocou à votação a proposta do Reitor, tendo sido recusada por 14
votos e 7 votos a favor.
Em cumprimento do ponto ix), da alínea a), do n.º1 do artigo 40.º e na alínea k) do nº 2 do artigo 30.º dos
Estatutos da UPorto, foi decidido que os valores das propinas a praticar na UPorto no ano letivo
2012/2013 sejam idênticos aos do ano letivo 2011/2012:
- Propina de primeiros ciclos, de ciclos de estudos integrados de mestrado e dos segundos ciclos
em ensino: € 999,00
(valor fixado com base no índice de preços ao consumidor com valor inicial reportado ao ano de 1941,
atualizado pelo INE para 2011)
- Propina de 2º ciclo (valor de referência): € 1 250,00
(valor igual ao praticado no ano letivo 2011/2012)
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- Propina de doutoramento (valor de referência): € 2 750,00
(valor igual ao praticado no ano letivo 2011/2012)
Com o intuito de agilizar os processos administrativos associados à aprovação dos aumentos e/ou das
reduções de propinas previstas no Regulamento de Propinas da UPorto e em resposta à solicitação do
Reitor, foi aprovada por unanimidade a delegação de competências para:
1. Ao abrigo do nº 4 do Artigo 1º da Secção I e do nº 2 do Artigo 10º da Secção III do Regulamento de
Propinas da UPorto, autorizar aumentos dos valores das propinas de segundos ciclos e de terceiros ciclos
em relação aos definidos nos termos, respetivamente, do nº 2 do artigo 1º e do nº 1 do artigo 10º, sob
proposta fundamentada do diretor da unidade orgânica interessada, até ao limite de 100% do valor fixado;
2. Ao abrigo do nº 4 do Artigo 10º Regulamento de Propinas da UPorto, autorizar reduções dos valores
das propinas de terceiros ciclos nos termos previstos nos vários números do Anexo a esse Regulamento.

Ponto 4: Apreciação e aprovação da proposta de Conselho Geral para alteração do modelo
organizativo da Universidade do Porto:
O Presidente iniciou a apresentação deste ponto agradecendo a colaboração da generalidade dos
membros do Conselho Geral, pelo envio de sugestões à proposta para alteração do modelo organizativo
da Universidade do Porto apresentada pelo Reitor.
Por solicitação de vários membros do Conselho Geral, Alexandre Quintanilha fez uma breve
apresentação da sua proposta.
De seguida, o Presidente consultou os membros do Conselho Geral quanto à metodologia a utilizar para a
elaboração da proposta do Conselho Geral e propôs orientar a discussão de acordo com o documento
“Síntese de questões colocadas na análise da proposta do Reitor”, que elenca as questões sobre as quais
têm de ser tomadas decisões.
Ana Maria Braga da Cruz entrou quando eram dezasseis horas e trinta minutos.
Após ampla análise e discussão deste assunto, o Presidente colocou à votação se a proposta do
Conselho Geral para alteração do modelo organizativo da Universidade do Porto deve ser feita, tendo
como ponto de partida, a proposta do Reitor ou a proposta de Alexandre Quintanilha ou, ainda, a lista de
questões do documento “Síntese de questões colocadas na análise da proposta do Reitor”.
Registados dezoito votos a favor e cinco votos contra, foi decidido iniciar a discussão pelo ponto três da
lista de questões. Seguiu-se um amplo debate onde foram analisadas as sugestões enviadas pelos
membros do Conselho Geral e definidos os aspetos a considerar na elaboração da proposta do Conselho
Geral de Regulamento Orgânico da Universidade do Porto.
Isabel Menezes apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve: "Gostaria de deixar
expresso que votei vencida a decisão de manter confidenciais os documentos apresentados ao Conselho
Geral no âmbito da discussão do Regulamento Orgânico da Universidade do Porto, fundamentalmente
porque me parece que a discussão pública deste processo deveria ser feita com transparência e
conhecimento das perspetivas plurais que chegaram ao Conselho Geral."
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Saiu Manuel Ferreira de Oliveira às dezoito horas e dez minutos e Beatriz Pacheco Pereira às dezoito
horas e trinta minutos.
Baltazar de Castro, Pedro Guedes de Oliveira e Zulmira Santos, ficaram incumbidos de incorporar as
sugestões propostas e de preparar a redação final do documento que este Conselho se propõe discutir na
reunião com os Diretores das Unidades Orgânicas, no próximo dia 4 de abril, às 15:00, no Salão Nobre da
Universidade, no edifício da Reitoria.
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 vinte horas e quarenta e cinco 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
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Anexo 1 à Ata de 2012.03.27

Constituição e coordenação das Comissões Permanentes
Comissão

Governação
e
Internacionalização

Constituição

Coordenador

Prof. Doutora Fátima Vieira
Prof. Doutor José Manuel Amarante

Prof. Doutor Pedro Guedes de Oliveira

Prof. Doutor Manuel João Monte
Prof. Doutor Pedro Guedes de Oliveira
Dr.ª Felicidade Lourenço
Sofia Valdoleiros

Investigação

Eng.º Manuel Ferreira de Oliveira
Prof. Doutora Isabel Menezes

e
Inovação

Planeamento

Prof. Doutora Zulmira Santos
Prof. Doutor Manuel Paiva
Hélio Alves

Prof. Doutor António Marques
Prof. Doutor Baltazar de Castro

e
Financiamento

Prof. Doutora Zulmira Santos

Eng.º Ângelo Ramalho

Prof. Doutor Luís Manuel dos Santos
Eng.º Ângelo Ramalho
Bruno Macedo

Ensino
Prof. Doutor Alexandre Quintanilha

Qualidade
e
Avaliação

Prof. Doutora Deolinda Lima

Prof. Doutor Manuel Fontes de Carvalho

Prof. Doutor Manuel Fontes de Carvalho
Dr.ª Ana Maria Braga da Cruz
Dr.ª Beatriz Pacheco Pereira
Daniel Freitas
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