Acta
7ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
26 de Fevereiro de 2010

No dia vinte e seis do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, pelas dezassete 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, Alexandre Quintanilha, Ana Margarida Damas,
António Marques, Baltazar de Castro, Isabel Menezes Figueiredo, José Manuel Amarante, Luís Belchior dos
Santos, Manuel João Monte, Maria Paula Botelho Gomes, Pedro Guedes de Oliveira, Sebastião Feyo de
Azevedo, Zulmira Santos, Alexandra Babo, Paulo Vasconcelos, Rui Reis, Felicidade Lourenço, Ana Maria
Braga da Cruz, Ângelo Ramalho, Manuel Paiva. Justificaram a falta: Luís Rebelo e Beatriz Pacheco Pereira.
Também esteve presente, sem direito a voto, 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 29 de Janeiro de 2010.
Foi deliberado aprovar, por unanimidade, a minuta da acta da reunião de 29 de Janeiro de 2010.
Ponto 2: Apreciação e aprovação do regulamento de Propinas da UPorto.
Foi deliberado aprovar, por unanimidade e com pequenas alterações, o Regulamento de propinas da
Universidade do Porto e respectivo anexo, nomeadamente não foi aceite a possibilidade de isenção de
propinas, nem redução a estudantes bolseiros da Universidade do Porto.
Ponto 3: Nomeação do Provedor do Estudante da UPorto
Foi deliberado aprovar, por unanimidade, o perfil pretendido para o cargo de Provedor do Estudante da
Universidade do Porto. Pretende-se que o Provedor do Estudante seja uma pessoa activa. No caso de ainda
estar no activo deve preferencialmente estar no topo da sua carreira, deve conhecer bem o ambiente da
Universidade do Porto e deve estar familiarizado com os regulamentos em vigor nesta Universidade. Foram

avançados os nomes de vários docentes da Universidade, tendo ficado agendada para posterior reunião a
indicação de outros nomes e apreciação de todos os currículos.
Ponto 4: Selecção de temas para aprofundamento pelas Comissões Permanentes
As Comissões Permanentes do Conselho Geral apresentaram temas que se propunham aprofundar, tendo
ficado decidido seleccionar, em próxima reunião, os temas a abordar.
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 e uma horas. De tudo para constar se lavrou a presente
acta que vai ser assinada pelo Presidente.

O Presidente do Conselho Geral da UPorto,

Luis Portela

