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centros de investigação para fora da Região, com todas as implicações daí 

decorrentes; 

e) O conselho aprovou uma recomendação à Reitoria no sentido desta reavaliar os 

termos dos despachos n.º 316/2013 e n.º 325/2013, relativos à utilização de 

correio electrónico; 

f) No final da reunião foi apresentado o projecto em curso destinado à gestão da 

informação do Conselho Geral no quadro da plataforma SITUA. 

 

 

Ponta Delgada, 4 de Dezembro de 2013 

 
 

O Presidente do Conselho Geral 

 
       Ricardo Manuel Madruga da Costa 

 
 
 
 
 
 


