
 
 

 
 
Nos termos do número 1 do artigo 16.º do Regimento do Conselho Geral da 
Universidade dos Açores, comunica
Açores, em reunião extraordinária realizada no dia 9 de Outubro de
Orçamento da Universidade dos Açores para o ano de 2015.
 
Em cumprimento da Ordem do Dia, integralmente observada, o Magnífico Reitor 
prestou ao Conselho Geral informação diversa, nomeadamente quanto à evolução dos 
compromissos financeiros
Recuperação Financeira e à execução financeira relativa ao ano em curso. 
 
O Conselho Geral foi igualmente informado sobre o processo e condições de abertura 
do ano lectivo 2014/15, obtendo ainda esclarecim
propinas bem como sobre o regulamento do estudante em regime de tempo parcial.
 
Em resultado da reunião do Magnífico Reitor e do signatário do presente comunicado, 
mantida em Lisboa com Sua Excelência o Secretário de Es
decorrer da qual se abordaram diversos assuntos de interesse para a gestão da instituição 
nas áreas financeira, administrativa e pedagógica, foi feito relato circunstanciado da 
mesma reunião aos membros do Conselho Geral.
  
 
 
 
 
 
Ponta Delgada, 10 de Outubro
 
 
 
 
 

 

 

CONSELHO GERAL 

COMUNICADO N.º 10 

Nos termos do número 1 do artigo 16.º do Regimento do Conselho Geral da 
Universidade dos Açores, comunica-se que o Conselho Geral da Universidade dos 
Açores, em reunião extraordinária realizada no dia 9 de Outubro de 2014, aprovou o 
Orçamento da Universidade dos Açores para o ano de 2015. 

ento da Ordem do Dia, integralmente observada, o Magnífico Reitor 
prestou ao Conselho Geral informação diversa, nomeadamente quanto à evolução dos 
compromissos financeiros da Universidade dos Açores no quadro do Plano de 
Recuperação Financeira e à execução financeira relativa ao ano em curso. 

O Conselho Geral foi igualmente informado sobre o processo e condições de abertura 
do ano lectivo 2014/15, obtendo ainda esclarecimentos sobre o regime de pagamento de 
propinas bem como sobre o regulamento do estudante em regime de tempo parcial.

Em resultado da reunião do Magnífico Reitor e do signatário do presente comunicado, 
mantida em Lisboa com Sua Excelência o Secretário de Estado do Ensino Superior
decorrer da qual se abordaram diversos assuntos de interesse para a gestão da instituição 
nas áreas financeira, administrativa e pedagógica, foi feito relato circunstanciado da 
mesma reunião aos membros do Conselho Geral. 

Ponta Delgada, 10 de Outubro de 2014 

O Presidente do Conselho Geral

Ricardo Manuel Madruga da Costa
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