Acta
12ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
23 de Julho de 2010

No dia vinte e três do mês de Julho do ano de dois mil e dez, pelas dezassete horas, reuniu na Sala do
Conselho (sala 300) da Reitoria da Universidade do Porto, sita na Praça Gomes Teixeira no Porto, o Conselho
Geral, encontrando-se presentes os seguintes membros: Luís Portela, 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, Zulmira Santos, Alexandra
Babo, Luís Rebelo, Paulo Vasconcelos, Rui Reis, Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo
Ramalho, Beatriz Pacheco Pereira, Manuel Paiva. Justificaram a sua ausência, Manuel Ferreira de Oliveira e
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.
O Presidente iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes e passou-se de imediato à discussão da
ordem de trabalhos.
Ponto 1: Aprovação da acta da reunião de 25 de Junho de 2010:
A acta da reunião de 25 de Junho de 2010 foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2: Tomada de posse do Prof. Doutor Manuel José Fontes de Carvalho em substituição do Prof.
Doutor Sebastião Feyo de Azevedo:
Perante o Conselho Geral, o seu Presidente empossou o Prof. Doutor Manuel José Fontes de Carvalho da
FMDUP como membro deste Conselho, em substituição do Prof. Doutor Sebastião Feyo de Azevedo, actual
Director da Faculdade de Engenharia.

Ponto 3: Apresentação dos resultados do Observatório do Emprego (graduados 2008):
Os coordenadores do inquérito, Professores Doutores Carlos Gonçalves e Isabel Menezes apresentaram os
resultados do Observatório do Emprego, tendo-se seguido uma breve troca de opiniões sobre esses
resultados.
Ponto 4: Aprovação do calendário das acções a desenvolver pelo Conselho Geral nos próximos 12
meses, sob proposta do reitor:
O documento proposto, anexo a esta acta, foi aprovado por unanimidade.
Ponto 5: Modelo Organizativo da UPorto – análise e decisão sobre as linhas gerais de orientação a
fornecer à Reitoria:
O Presidente iniciou o debate sobre o documento “Considerações e propostas para repensar a governação da
UPorto”, apresentado pela Comissão Permanente para a Governação e Internacionalização, referindo que,
em sua opinião, a este Conselho compete discutir e definir as grandes linhas estratégicas da UPorto, que as
remeterá ao Reitor. Incumbirá ao Reitor, em articulação com as Unidades Orgânicas, elaborar e apresentar
propostas concretas a este Conselho. O Reitor subscreveu a mensagem do Presidente, evocando que,
estatutariamente, qualquer proposta de decisão deve partir do Reitor e sublinhou que as estratégias devem
ser pensadas e decididas com todo o cuidado.
O Presidente distribuiu um documento, elaborado por si e pelo Secretário, que apresentou como sendo um
resumo do documento “Considerações e propostas para repensar a governação da UPorto”. Sobre o
documento então distribuído, vários membros do Conselho emitiram as seguintes opiniões.
- O Prof. Doutor Luís Belchior lamentou que em plena reunião se introduza um novo documento que interpreta
como uma nova proposta que nem sequer foi elaborada pela Comissão, por isso não deve ser tratada.
Após um longo debate sobre o assunto, o Presidente pôs à votação, em alternativa, a aceitação deste
documento ou a manutenção do da Comissão, tendo sido decidido por maioria apenas considerar o
documento elaborado pela Comissão para a Governação e Internacionalização e agendar para a próxima
reunião a sua discussão, admitindo-se a introdução de alterações.
Ponto 6: Análise do documento “Relação Universidade do Porto, Ensino Secundário e Sociedade”
apresentado pela Comissão Permanente de Ensino, Qualidade e Avaliação”:
Foi analisado o documento apresentado pela comissão permanente “Ensino, Qualidade e Avaliação”.
Ponto 7: Análise do documento apresentado pela Comissão de Ética da UPorto sobre a integridade
Académica.
Foi apreciado o documento em causa.
Ponto 8: Outros assuntos.
O Presidente informou o Conselho Geral que os representantes dos estudantes, Alexandra Babo e Rui Reis
concluíram o Mestrado Integrado em Medicina, pelo que deixariam de integrar este Conselho. O Presidente
manifestou o prazer de ter trabalhado com estes estudantes que sempre se empenharam e envolveram nos
assuntos do Conselho e desejou-lhes as maiores felicidades para este novo capítulo das suas vidas, que foi
subscrito pelos restantes membros.

O Presidente deu por encerrada a reunião às vinte 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

