Acta
10ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
28 de Maio de 2010

No dia vinte e oito do mês de Maio 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, Luís Rebelo, Paulo Vasconcelos, Rui Reis, Felicidade Lourenço,
Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo Ramalho, Beatriz Pacheco Pereira, Manuel Paiva. 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 29 de Abril de 2010:
Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de 29 de Abril de 2010.
Ponto 2: Valor das propinas dos segundos e terceiros ciclos:
Foi deliberado, por unanimidade, manter o valor de referência das propinas para os segundos e terceiros
ciclos e não proceder à alteração do n.º 4 do artigo 1.º do Regulamento de Propinas da Universidade do
Porto”.
Ponto 3: Aprovação dos Estatutos da Escola Doutoral da UPorto:
Os Estatutos da Escola Doutoral da Universidade do Porto foram aprovados com 2 votos contra e 21 votos a
favor, após análise da proposta apresentada, expurgada do anexo referente à definição dos Colégios
Doutorais. José Amarante apresentou a seguinte declaração de voto, também subscrita pelo João Monte:
“Voto contra porque entendo que a aprovação de novas unidades orgânicas (Escola Doutoral e

eventualmente Unidades de Investigação) deverão ser enquadradas no âmbito da reorganização da UPorto, o
que está por definir”.
No âmbito da discussão destes Estatutos, o Conselho Geral entende que:
•

o Conselho Coordenador da Escola Doutoral deveria contar com a presença dos directores dos Colégios
Doutorais;

•

a Comissão Externa de Acompanhamento deveria ser composta por cinco a dez elementos;

mas reconhece que estas disposições vão obrigar a alterar os Estatutos da Universidade do Porto, pelo que
serão discutidas na primeira revisão dos referidos estatutos.
Ponto 4: Análise e discussão das linhas gerais da Avaliação de Desempenho da UPorto:
Após ampla análise e discussão deste assunto, o Conselho Geral delegou no seu Presidente remeter ao
Reitor o documento “Avaliação de Desempenho dos Docentes da UPorto“, elaborado pela Comissão de
Ensino Qualidade e Avaliação.

Terminada a discussão dos pontos 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. De tudo para constar se lavrou a presente acta que
vai ser assinada pelo Presidente.

O Presidente do Conselho Geral da UPorto,
Luís Portela

