ACTA
1º Reunião do Conselho Geral da UPorto
13 de Julho de 2009

No dia treze do mês de Julho do ano de dois mil e nove, na Sala do Fundo Antigo (sala 332) da Reitoria
da Universidade do Porto, pelas quinze horas, realizou-se a 1ª reunião do Conselho Geral.
A reunião foi convocada pelo Reitor, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto Único – Cooptação dos seis membros externos do Conselho Geral nos termos dos
artigos 7.º a 10.º do regulamento para eleição e cooptação dos membros do primeiro Conselho
Geral da Universidade do Porto pós RJIES.
Iniciada a reunião com todos os membros eleitos presentes, o Senhor Reitor tomou a palavra
congratulando todos os eleitos. Em seguida, de acordo com o n.º 4 do artigo 7.º do «Regulamento para a
Eleição e Cooptação dos membros do Primeiro Conselho Geral da Universidade do Porto Pós RJIES»,
procedeu-se à escolha, por votação secreta, de um membro para presidir à reunião, tendo sido eleita, por
maioria, Zulmira Coelho Santos (Sebastião Feyo de Azevedo – 7 (sete) votos; Zulmira Santos – 10 (dez)
votos). Após a saída da sala do Senhor Reitor, passou-se de imediato à discussão dos perfis dos
membros externos a cooptar.
A reunião foi suspensa pelas vinte horas, tendo ficado a continuação da mesma marcada para as vinte
horas do dia vinte e um de Julho de dois mil e nove.
Verificando-se a ausência, justificada pela situação de equiparação a bolseira no estrangeiro, do membro
eleito do Conselho Geral Isabel Menezes, deu-se início à segunda parte da reunião. Seguidamente foram
subscritas e apresentadas seis propostas de candidatura em listas uninominais, nos termos previstos nos
estatutos. A votação nas listas foi efectuada por voto secreto, tendo sido obtido o seguinte resultado:
Manuel Paiva – 14 (sim); 1 (branco); 1 (nulo).

Ângelo Ramalho – 14 (sim); 2 (não).
Beatriz Pacheco Pereira – 11 (sim); 1 (não); 4 (brancos).
Manuel Ferreira de Oliveira – 11 (sim); 1 (não); 4 (brancos).
Luís Portela – 11 (sim); 4 (não); 1 (branco);
Rui Osório – 8 (sim); 1 (não); 7 (brancos).
Não tendo o candidato Rui Osório obtido a maioria absoluta prevista no nº 3 do art. 27º dos estatutos, foi
subscrita e apresentada nova proposta de candidatura, nos termos do nº 2 do mesmo art., tendo a
candidata apresentada, Ana Maria Braga da Cruz, obtido a seguinte votação:
Ana Maria Braga da Cruz – 9 (sim); 6 (não); 1 (branco).
Foram, assim, cooptadas as seguintes personalidades externas para integrarem o Conselho Geral:
Ana Maria Braga da Cruz
Ângelo Ramalho
Beatriz Pacheco Pereira
Luís Portela
Manuel Ferreira de Oliveira
Manuel Paiva
Nada mais havendo a tratar e agradecendo a participação de todos, a Presidente deu por encerrada a
reunião
E, para constar, se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelos membros do Conselho Geral
presentes

