Acta
5ª Reunião do Conselho Geral
27 de Novembro de 2009

No dia vinte e sete do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, pelas dezasseis horas, reuniu na Sala do
Conselho (sala 300) da Reitoria da Universidade do Porto, o Conselho Geral, encontrando-se presentes os
seguintes membros: Luís Portela, Manuel Ferreira de Oliveira, Ana Margarida Damas, António Marques,
Baltazar de Castro, José Manuel Amarante, Luís Belchior dos Santos, Manuel João Monte, Maria Paula
Botelho Gomes, Pedro Guedes de Oliveira, Sebastião Feyo de Azevedo, Zulmira dos Santos, Luís Rebelo,
Paulo Vasconcelos, Felicidade Lourenço, Ângelo Ramalho, Beatriz Pacheco Pereira, Manuel Paiva.
Justificaram a falta os seguintes membros: Alexandre Quintanilha, Isabel Menezes Figueiredo, Alexandra
Babo, Rui Reis e Ana Maria Braga da Cruz. Também esteve presente sem direito a voto – à semelhança do
que aconteceu em todas as anteriores reuniões – o reitor da Universidade do Porto – José Carlos D. Marques
dos Santos.
A convocatória da reunião está apensa à acta.

No Ponto 1: Aprovação da minuta da acta da reunião de 11 de Novembro de 2009
Foi deliberado aprovar, por unanimidade, a minuta da acta da reunião de 11 de Novembro de 2009.
No ponto 2: Apreciação e aprovação do Regulamento do Conselho Geral da UPorto
Foi deliberado aprovar, por unanimidade e com a inclusão de uma declaração de voto de José Manuel
Amarante, que fica apense a esta acta, o Regulamento do Conselho Geral da Universidade do Porto.
No ponto 3: Apreciação e aprovação do Regulamento para Eleição e Cooptação dos Membros do
Conselho Geral da UPorto
Foi deliberado aprovar, por unanimidade, o Regulamento para Eleição e Cooptação dos Membros do
Conselho Geral da Universidade do Porto.

No ponto 4: Apreciação e aprovação do Regulamento Eleitoral do Reitor da UPorto
Foi deliberado aprovar, por unanimidade, o Regulamento Eleitoral do Reitor da Universidade do Porto.
Neste momento e por volta das quinze horas e trinta minutos entram o Manuel Ferreira de Oliveira e o António
Marques.
No ponto 5: Apreciação e aprovação do Regulamento do Provedor do Estudante da UPorto
Após análise do documento proposto foi deliberado aprovar, na generalidade, o Regulamento do Provedor do
Estudante da Universidade do Porto. Baltazar de Castro fica incumbido de preparar uma proposta de
redacção do regulamento a ser submetida à votação na próxima reunião do Conselho.
No ponto 6: Apreciação e aprovação da participação da UPorto, através da FEUP, na criação da
empresa “Strongstep”
Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a participação da Universidade do Porto, através da sua Faculdade
de Engenharia, na criação da empresa “Strongstep” com as seguintes recomendações:
1-

Participação a um nível que permita a nomeação de um administrador, não executivo, em nome da
Faculdade;

2-

O valor do trabalho dos professores em dedicação exclusiva deve ser capitalizado ou transformado
em dívida em nome da Faculdade;

3-

À Faculdade deve ser atribuída uma “put” (opção de saída) com um valor igual ao máximo do capital
investido ou o valor de um múltiplo (a acordar) de um indicador económico de natureza operacional.

No ponto 7: Fixar a propina para o Programa Doutoral em Engenharia de Refinação, Petroquímica e
Química – programa conjunto entre as Universidades de Coimbra, Aveiro, Nova de Lisboa e Porto.
Foi deliberado, por unanimidade, fixação da propinas devidas pelos estudantes relativamente ao Programa
Doutoral em Engenharia de Refinação, Petroquímica e Química (programa conjunto entra as Universidades
de Coimbra, Porto, Aveiro e Nova de Lisboa, envolvendo ainda a Universidade Técnica de Lisboa), nos
seguintes termos:
- 6350 € no primeiro ano;
- 2750 € no segundo e terceiro anos.

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

O Presidente do Conselho Geral da UPorto,

Luis Portela

