Acta
8ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
26 de Março de 2010

No dia vinte e seis do mês de Março 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, 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, Luís Rebelo, Paulo Vasconcelos, Rui Reis, Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga
da Cruz, Ângelo Ramalho, Beatriz Pacheco Pereira, Manuel Paiva. Justificou a sua falta: Alexandre
Quintanilha. 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.
Ponto 1:Aprovação da minuta da acta da reunião de 26 de Fevereiro de 2010:
Foi deliberado aprovar, por unanimidade, a acta da reunião de 26 de Fevereiro de 2010.
Ponto 2: Nomeação do provedor do Estudante:
Em cumprimento da alínea g), do número 1 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, e tendo sido
ouvido o fórum das Associações de Estudantes da UPorto, foram indicados cinco nomes para o cargo de
Provedor do Estudante que, em escrutínio secreto, foram seriados, ficando o Presidente do Conselho Geral
com a incumbência de convidar os elementos pela ordem em que foram seriados.
Ponto 3: Aprovação do valor das propinas devidas pelos estudantes, sob proposta do Reitor, em
cumprimento do estipulado na alínea k) do nº2 do artigo 30 dos estatutos da UPorto:
Em cumprimento do estipulado na alínea k) do nº2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, sob
proposta do Reitor, foi deliberado aprovar os seguintes valores das propinas devidas pelos estudantes da
Universidade do Porto para o ano lectivo 2010-2011:

•

Por maioria, com 4 votos contra e uma declaração de voto, a propina de primeiros ciclos, de
ciclos de estudos integrados de mestrado e dos segundos ciclos em ensino em €986,00
(novecentos e oitenta e seis euros);

•

Por maioria, com 2 votos contra, a propina de 2º ciclo em €1 250,00 (mil duzentos e cinquenta
euros);

•

Por unanimidade, a propina de doutoramento em €2 750,00 (dois mil setecentos e cinquenta
euros).

Sobre este assunto os representantes dos estudantes apresentaram uma declaração de voto que fica apensa
a esta acta.
Ponto 4: Selecção de temas para aprofundamento pelas Comissões Permanentes
Cada coordenador apresentou resumidamente os temas que se propõem aprofundar durante 2010 tendo sido
aprovados, por unanimidade, os seguintes temas para cada Comissão Permanente:
Comissão de Governação e Internacionalização:
•

Avaliar a viabilidade e potencialidade de criar unidades a nível intermédio (entre unidades orgânicas
e a reitoria), caracterizá-las e definir as competências que lhe deverão ser afectas;

•

Reflexão sobre o modelo económico e financeiro de gestão da UPorto.

Comissão de Investigação e Inovação:
•

Promover e divulgar o recenseamento de todas as unidades de investigação da UPorto;

•

Promover a organização de um encontro entre os responsáveis das unidades de investigação para
dar visibilidade à investigação na UPorto e partilhar experiências de organização e funcionamento.

Comissão de Planeamento e Financiamento:
•

Ser parte activa na discussão dos “Objectivos Estratégicos 2020” da UPorto, em particular em
matéria que impacte nas componentes organizativa e de modelo de gestão;

•

Funcionar como um grupo de projecto na criação de documento estratégico de suporte ao
Planeamento e Orçamento anual.

Comissão de Ensino, Qualidade e Avaliação:
•

Relação entre a UPorto, o ensino secundário e a sociedade;

•

Guia de boas práticas;

•

Acompanhamento dos processos de avaliação dos Professores e dos cursos.

Relativamente a esta Comissão, Isabel Menezes apresentou a declaração de voto que abaixo se transcreve
na íntegra:
“ Declaração de voto: Votei a favor das linhas de orientação da comissão Ensino, Qualidade e Avaliação mas
considero que deveriam ter sido antecipadamente apresentadas pela Equipa Reitoral as orientações
estratégicas subjacentes ao regulamento de avaliação dos docentes da UP, actualmente em finalização, para
discussão e parecer do Conselho Geral.”

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,

Luís Portela

