Ata
28ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
22 de junho de 2012

No dia vinte e dois do mês de junho 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, 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 e Manuel Paiva. Justificaram a sua ausência Luís
M. N. B. F. Santos, Beatriz Pacheco Pereira e Manuel Ferreira de Oliveira. 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 01 de junho de 2012;

2.

Aprovação da minuta da ata da reunião com os Diretores e Presidentes dos Conselhos de
Representantes das Unidades Orgânicas, de 06 de junho de 2012;

3.

Aprovação das minutas das atas das reuniões com a Comunidade Académica, de 13 e 15 de
junho de 2012;

4.

Continuação da discussão do modelo orgânico 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 01 de junho de 2012:
A ata da reunião de 01 de junho de 2012 foi aprovada por unanimidade.

Ponto 2: Aprovação da minuta da ata da reunião com os Diretores e Presidentes dos Conselhos de
Representantes das Unidades Orgânicas, de 06 de junho de 2012:
A ata da reunião com os Diretores e Presidentes dos Conselhos de Representantes das Unidades
Orgânicas, de 06 de junho de 2012, foi aprovada por unanimidade.
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Ponto 3: Aprovação das minutas das atas das reuniões com a Comunidade Académica, de 13 e 15
de junho de 2012:
As atas das reuniões com a Comunidade Académica, de 13 e 15 de junho de 2012, foram aprovadas por
unanimidade.
Entrou Deolinda Lima quando eram quinze horas e dez minutos.

Ponto 4: Continuação da discussão do modelo orgânico da Universidade do Porto:
O Presidente referiu que as intervenções registadas nas reuniões com os Diretores e Presidentes dos
Conselhos de Representantes das Unidades Orgânicas e com a Comunidade Académica foram, na sua
maioria, contra o conteúdo de vários pontos do documento em discussão, tendo a manutenção das
Faculdades como Unidades Orgânicas e a manutenção das autonomias Científica e Pedagógica sido
veementemente defendidas. Nesse sentido, considerou que, em sua opinião e de acordo com o que foi
expresso nas reuniões, existia a necessidade do Reitor reformular a proposta de regulamento orgânico
anteriormente apresentada.
Entrou Isabel Menezes quando eram quinze horas e vinte e cinco minutos e Felicidade Lourenço quando
eram quinze horas e trinta minutos.
Seguiu-se uma ampla discussão onde vários membros do Conselho Geral manifestaram a sua opinião
sobre a forma como as reuniões decorreram e o que foi possível depreender das várias intervenções
registadas.
Durante a discussão entrou Sofia Rangel de Valdoleiros quando eram dezasseis horas e vinte minutos e
Daniel Freitas quando eram dezasseis horas e cinquenta e cinco minutos.
O Reitor salientou a necessidade de mais tempo para aprofundar o assunto e encontrar uma solução que
seja passível de ser implementada.
O Presidente propôs que o Reitor apresentasse uma nova proposta de Regulamento Orgânico da
Universidade do Porto, na reunião do Conselho Geral agendada para 21 de setembro, o que foi aceite.
Seguiu-se um amplo debate onde foram apresentadas algumas sugestões concretas a considerar na
elaboração da nova proposta de Regulamento Orgânico da Universidade do Porto.

Ponto 5: Outros assuntos:
O Presidente informou os membros do Conselho Geral da necessidade de propor dois curadores,
atendendo a que o termo dos mandatos do Dr. Basílio Horta e do Professor João Monjardino ocorrerá no
próximo mês de dezembro.

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. 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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