Acta
9ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
29 de Abril de 2010

No dia vinte e nove do mês de Abril do ano de dois mil e dez, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu na
Sala do Conselho (sala 300) da Reitoria da Universidade do Porto, o Conselho Geral, encontrando-se
presentes os seguintes membros: Luís Portela, Alexandre Quintanilha, 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, Ângelo Ramalho, Justificou a sua falta:
Manuel Ferreira de Oliveira, Ana Margarida Damas, Ana Maria Braga da Cruz, Beatriz Pacheco Pereira,
Manuel Paiva. Também esteve presente, sem direito a voto, o reitor da Universidade do Porto, José Carlos D.
Marques dos Santos apenas na discussão dos pontos 1, 2 e 3.
A convocatória da reunião está apensa à acta.

Ponto 1:Aprovação da minuta da acta da reunião de 26 de Março de 2010:
Foi deliberado aprovar, por unanimidade, a acta da reunião de 26 de Março de 2010.
Ponto 2: Aprovação do relatório de actividades da UPorto:
O Reitor apresentou o relatório de actividades 2009 da Universidade do Porto. Alguns membros do Conselho
Geral congratularam-se com o documento apresentado, que depois de analisado e em cumprimento da alínea
d) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, foi aprovado, por unanimidade.
Ponto 3: Aprovação do relatório e contas do exercício 2009 da UPorto:
O Reitor apresentou o relatório e contas do exercício 2009 da Universidade do Porto. Após terem sido
esclarecidas várias dúvidas, alguns membros do Conselho Geral elogiaram este documento, que, em
cumprimento da alínea f) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, foi aprovado por
unanimidade.

Ponto 4: 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, foi nomeado o Prof. Doutor Fernando Nunes
Ferrreira Provedor do Estudante da UPorto.
Ponto 5: Delegar no Reitor competência para autorizar valores das propinas superiores aos valores
aprovados para os segundos e terceiros ciclos:
O Conselho Geral deliberou, por unanimidade, delegar no Reitor competência para autorizar valores de
propinas superiores aos valores de referência aprovados para os segundos e terceiros ciclos de estudo,
conforme o estipulado no número 4 do artigo 1 da secção I, e no número 2 do artigo 10 da secção II do
regulamento de propinas da Universidade do Porto.

Ponto 6: Análise e discussão dos Estatutos da Escola Doutoral da UPorto:
O documento apresentado foi analisado e discutido pelo Conselho Geral, que propôs alterações ao mesmo.
Baltazar de Castro ficou incumbido de incorporar as alterações propostas no documento, a aprovar na
próxima reunião.

Ponto 7: Processo eleitoral do Reitor da UPorto
Analisadas as candidaturas a Reitor da UPorto, admitidas pela Comissão Eleitoral, dos candidatos Prabir
K.Bagchi, da Universidade George Washington, e José Carlos Diogo Marques dos Santos, da Universidade
do Porto, o Conselho Geral votou, por unanimidade e escrutínio secreto, aceitar as mesmas.
A audição pública dos candidatos ficou agendada para o dia 19 de Maio.
Às 15H00 terá lugar a apresentação oral do candidato Prabir K. Bagchi (máximo de 45 minutos) seguida de
questões pelos membros do Conselho Geral (máximo de 75 minutos). Às 17h30 terá lugar a apresentação
oral do segundo candidato, José Carlos Diogo Marques dos Santos (máximo 45 minutos) seguida de
questões (máximo de 75 minutos). As audições públicas serão transmitidas em directo na Intranet da
Universidade do Porto.
O acto eleitoral ocorre em reunião extraordinária do Conselho Geral no dia 28 de Maio às 15H00. A tomada
de posse do Reitor eleito fica agendada para o dia 29 de Junho às 11:00, no Salão Nobre da Reitoria.
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 dezoito horas e trinta minutos. De tudo para constar se lavrou a
presente acta que vai ser assinada pelo Presidente.

O Presidente do Conselho Geral da UPorto,
Luís Portela

