Ata
21.ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
7 de fevereiro de 2020

No dia sete de fevereiro de dois mil e vinte, pelas dez 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: Artur Santos Silva, Adélio Mendes, Adriano
Carvalho, Amândio Sousa, Américo Afonso, Artur Águas, Carlos Azevedo, Corália Vicente, Luís
Filipe Antunes, Pedro Silva, Ana Gabriela Cabilhas, Diogo Martins, Inês Azevedo Silva, João
Moreira Campos, José Fernando Oliveira, José Sousa Lameira, Rui de Amorim Sousa e Vítor
Silva. Justificaram a sua ausência Aurora Teixeira, Francisca Carneiro Fernandes, Inês Azevedo
da Silva, Marcos Teixeira, Maria Geraldes e Sérgio Guedes Silva. Também esteve presente, sem
direito a voto o Reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira.

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

Tomada de Posse do Provedor do Estudante da Universidade do Porto (mandato 20202023).

2.

Aprovação da ata da reunião anterior.

3.

Sugestões apresentadas pelo Presidente do Conselho de Curadores quanto a uma
eventual revisão dos estatutos.

4.

Apreciação de documento do Professor Adriano Carvalho sobre o relacionamento do
Conselho Geral e das suas Comissões Permanentes com a Reitoria.

5.

Apresentação pelo Vice-Reitor para a Investigação, Inovação e Internacionalização,
Prof. Doutor Pedro Rodrigues.

6.

Apresentação do “Relatório de Internacionalização - Áreas Académica e de Relações
Internacionais” pela Vice-Reitora para a Formação, Organização Académica e Relações
Internacionais, Prof.ª Doutora Maria de Lurdes Correia Fernandes.

7.

Propina dos cursos não conferentes de grau.

8.

Processo Eleitoral de Eleição dos Representantes dos Estudantes para o Conselho
Geral para o biénio 2020-2022.

9.

Reuniões das Comissões do Conselho Geral no 1.º trimestre.

10. Visitas às Faculdades de Engenharia (fevereiro) e de Ciências (março).
11. Outros assuntos.
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Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Geral após ter cumprimentado os membros
presentes, deu início à discussão da ordem de trabalhos:

1.

Tomada de Posse do Provedor do Estudante da Universidade do Porto (mandato
2020-2023).
Foi dada posse ao Prof. Doutor Carlos Albino Veiga da Costa na qualidade de Provedor
do Estudante, nos termos do n.º 1 do artigo 54.º dos Estatutos da Universidade do
Porto, publicados no DR II Série, n.º 100 de 25 de Maio de 2015.

2.

Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi deliberado por unanimidade aprovar a ata da reunião de 6 de dezembro de 2019.

3.

Sugestões apresentadas pelo Presidente do Conselho de Curadores quanto a
uma eventual revisão dos estatutos.
O Presidente informou que tinha reunido com o Presidente do Conselho de Curadores e
com o Reitor no passado mês de dezembro. Em nome do Conselho de Curadores, o Dr.
Miguel Cadilhe tinha apresentado sugestões de uma eventual revisão dos Estatutos,
documento previamente distribuído pelo Conselho.
Uma das principais alterações propostas é a modificação do “modo de designar os
Curadores”. O Conselho de Curadores considera a atual designação desequilibrada
(“sob proposta do Conselho Geral ouvido o Reitor”) e sugere que esta designação seja
“sob proposta de um colégio eleitoral composto pelo Reitor, por 3 membros do CG, um
dos quais o Presidente, e pelos Curadores”. O Presidente do Conselho Geral informou
que tinha manifestado as suas sérias dúvidas na própria reunião. Vários Membros do
Conselho Geral manifestaram a sua discordância com esta proposta de alteração
apresentada pelo Conselho de Curadores.
Após ampla discussão, foi deliberado por unanimidade remeter à apreciação da
Comissão Permanente de Governação as “Sugestões apresentadas pelo Presidente do
Conselho de Curadores quanto a uma eventual revisão dos estatutos”, para posterior
análise do Conselho.

4.

Apreciação de documento do Professor Adriano Carvalho sobre o relacionamento
do Conselho Geral e das suas Comissões Permanentes com a Reitoria.
Passando ao ponto 4 da ordem de trabalhos, o Presidente deu a palavra ao Professor
Adriano Carvalho que fez uma breve exposição do documento. Após troca de
impressões, foi deliberado por unanimidade remeter à apreciação das Comissões
Permanentes do Conselho Geral o documento do Professor Adriano Carvalho sobre o
“relacionamento do Conselho Geral e das suas Comissões Permanentes com a
Reitoria”, para posterior análise do Conselho.
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5.

Apresentação pelo Vice-Reitor para a Investigação, Inovação Internacionalização,
Prof. Doutor Pedro Rodrigues.
Dado os compromissos institucionais previamente assumidos pelo Vice-Reitor Pedro
Rodrigues, este ponto foi retirado da ordem de trabalhos e adiado para data ulterior a
definir.

6.

Apresentação do “Relatório de Internacionalização - Áreas Académica e de
Relações Internacionais” pela Vice-Reitora para a Formação, Organização
Académica e Relações Internacionais, Prof.ª Doutora Maria de Lurdes Correia
Fernandes.
Para a discussão deste ponto esteve presente a Vice-Reitora Maria de Lurdes Correia
Fernandes que fez uma exposição do “Relatório de Internacionalização - Áreas
Académica e de Relações Internacionais”, documento previamente distribuído por todos
os Conselheiros. A Vice-Reitora referiu que o Professor António Marques (Vice-Reitor à
época) tinha já feito um percurso em 2006 e 2007 que entendeu pertinente retomar. Há
vários indicadores que espelham o ingresso de estudantes internacionais no Ensino
Superior permitindo caracterizar os estudantes da Universidade.
Assim, este relatório pretendeu dar visibilidade às diversas componentes da
internacionalização académica, considerando os seus distintos, mas complementares,
papéis e contributos para a estratégia da U.Porto.
Os dados apresentados mostram como as relações internacionais são determinantes
para a projeção e afirmação externa da U.Porto, bem como o lugar que os estudantes
internacionais de grau estão a ocupar na dinamização de diversas áreas científicas,
sobretudo pós-graduadas e, também, como a mobilidade académica tem criado
oportunidades de desenvolvimento pessoal, a vários níveis, nomeadamente dos
estudantes de licenciatura e de mestrado.
Em simultâneo, começa a ficar comprovado o enorme potencial de desenvolvimento e
de crescimento desta dimensão académica e seu inequívoco contributo para a criação e
dinamização de um forte ambiente intercultural e multilinguístico na U.Porto e na
Cidade. Dele beneficiam igualmente os estudantes portugueses, inclusive os que não
têm tido oportunidades pessoais ou institucionais para concretização de experiências de
mobilidade internacional.
Por tudo isto e pelas reflexões ou observações que se foram dispersando ao longo das
duas partes deste relatório, os desafios maiores colocam-se, fundamentalmente, em
quatro grandes planos:
1. Diversificação da origem regional dos estudantes internacionais: para
garantir não só uma forte diversidade cultural, mas também uma necessária
estabilidade e previsibilidade do contributo destes estudantes para um
crescimento sustentável da U.Porto;
2. Qualidade e relevância da oferta formativa: imprescindível para dar
suporte à manutenção e ao reforço da atratividade nacional e internacional da
U.Porto;
3. Financiamento: devido ao valor insuficiente das bolsas Erasmus+ e outras,
muitos estudantes portugueses não têm podido beneficiar, em pé de igualdade
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com outros, de uma experiência de mobilidade internacional, sempre
fortemente enriquecedora e promotora do seu desenvolvimento pessoal e
empregabilidade. Tal facto contribui para o acentuar do fosso social e cultural
entre estudantes, que urge contrariar e diminuir;
4.

EUGLOH: exigente esforço para dinamização e envolvimento da

comunidade académica, em simultâneo com a responsabilização estatal, para
assunção de um compromisso conjunto de criação de uma forte Universidade
Europeia que seja uma referência mundial na área multidisciplinar da Saúde
Global, promotora da colaboração e da corresponsabilização no reforço da
relação entre a formação, a investigação e a inovação para o benefício
humano, social e económico das populações.

Após ampla discussão, a Vice-Reitora alertou que, até 2020-25 é determinante para o
reforço da Identidade Europeia e dos valores europeus a questão da Mobilidade
Internacional. A Universidade do Porto deveria conseguir que pelo menos 50% dos
estudantes se movimentassem dentro da Aliança, pois existem muitas universidades
europeias em diferentes alianças, o que poderá vir a reconfigurar completamente os
programas de mobilidade.
Ocorrem muitas mobilidades de técnicos e em menor escala dos docentes, pelo que
continuamos com uma mobilidade relativamente baixa no âmbito do programa
ERASMUS.
Finda a discussão, o Presidente agradeceu a presença da Vice-Reitora e elogiou o
trabalho desenvolvido na área académica e de internacionalização.

7.

Propina dos cursos não conferentes de grau.
Ouvido o Reitor e considerando a recente alteração regulamentar, foi deliberado por
unanimidade aditar à Deliberação do Conselho de 13 de julho de 2018 o seguinte:
O Conselho Geral da U.Porto decide delegar nos diretores da (s) unidade (s) orgânicas
a definição e aprovação do valor da propina dos cursos não conferentes de grau,
incluindo unidades de formação, tendo em consideração a relevância formativa ou
profissional, a sustentabilidade financeira nos limites fixados no ponto 2.2. do quadro
relativo aos valores de propinas da Universidade do Porto para 2019/2020, constante na
deliberação do Conselho Geral de 13 de julho de 2018.

8.

Processo Eleitoral de Eleição dos Representantes dos Estudantes para o
Conselho Geral para o biénio 2020-2022.
Passando ao ponto 8 da ordem de trabalhos, o Presidente deu a palavra ao Secretário
do Conselho, Dr. Vítor Silva. O Conselheiro informou que, ouvidos os Representantes
dos Estudantes do Conselho Geral, foi fixado o dia 19 de maio de 2020 para a
realização do ato eleitoral dos representantes dos estudantes no Conselho Geral da
Universidade do Porto. Por despacho do Presidente foi definido o calendário eleitoral
relativo à eleição dos representantes dos estudantes no Conselho Geral da
Universidade do Porto, conforme documento anexo.
Nos termos do n.º 2 e do n.º 4 do artigo 1.º do “Regulamento para a eleição e cooptação
dos membros do Conselho Geral”, ouvida a FAP, foi nomeada a Comissão Eleitoral
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relativa à eleição dos representantes dos estudantes no Conselho Geral da
Universidade do Porto e que tem a seguinte composição:
Presidente – Juliana Catarina Mendes Martins, n.º 201703691, estudante da
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto;
Vogal – Miguel Nuno Barbosa da Cunha, n.º 201506526, estudante da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;
Vogal – Sara Oliveira Pereira, n.º 201706641, estudante da Faculdade de
Farmácia da Universidade do Porto.

9.

Reuniões das Comissões do Conselho Geral no 1.º trimestre.
Passando ao ponto 9 da ordem de trabalhos, o Presidente anunciou que as datas das
reuniões das Comissões Permanentes terão de ser fixadas, bem como os temas das
reuniões. Sugeriu aos Coordenadores que identificassem os temas para posteriormente
se definirem as agendas de trabalho.
O Professor Artur Águas pediu a palavra e apresentou a demissão da coordenação da
“Comissão de Ensino, Qualidade e Avaliação”. O principal motivo prende-se com a
sobrecarga de compromissos académicos assumidos. O Presidente solicitou-lhe que
continuasse a assumir a coordenação da Comissão, ao que, o Professor Artur Águas
acabou por anuir.

10.

Visitas às Faculdades de Engenharia (fevereiro) e de Ciências (março).
Foi deliberado aprovar por unanimidade agendar a visita à Faculdade de Engenharia
(FEUP) da Universidade do Porto no dia 12 de março de 2020, pelas 10h00 seguida de
almoço.

11.

Outros assuntos.
A pedido do Reitor, foi deliberado por unanimidade alterar a reunião do Conselho Geral
do dia 17 de abril para o dia 13 de abril, pelas 09h30, na Reitoria da U.Porto.

Após agradecer a participação de todos e nada havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada
às treze horas e quarenta minutos. De tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelo Presidente do Conselho Geral e pelo Secretário do Conselho Geral.
O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,
Artur Santos Silva

__________________________________________
O Secretário do Conselho Geral,
Vítor Silva

___________________________________________
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