
 
 
 

 
 
 
 
Nos termos do número 1 do artigo 16.º do Regimento do Conselho Geral da 

Universidade dos Açores, comunica

Açores, em reunião ordinária realizada no dia 21 de Novembro de 2014, entre as 

matérias agendadas na Ordem

apresentada pela Reitoria a qual, conforme estabelecem os Estatutos da Universidade 

dos Açores, será agora enviada para ho

Superior. 

Entre as demais matérias constantes da Ordem do Dia, sem

destaca-se a informação prestada pela Reitoria ao Conselho Geral sobre o projecto de 

criação de um curso de 1.º Ciclo na á

 
  
 
Ponta Delgada, 24 de Novembr
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CONSELHO GERAL 

COMUNICADO N.º 11 

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 ordinária realizada no dia 21 de Novembro de 2014, entre as 

matérias agendadas na Ordem do Dia, aprovou a proposta de reestruturação orgânica 

apresentada pela Reitoria a qual, conforme estabelecem os Estatutos da Universidade 

dos Açores, será agora enviada para homologação pela Secretaria de Estado do Ensino 

s constantes da Ordem do Dia, sem carácter deliberativo, 

informação prestada pela Reitoria ao Conselho Geral sobre o projecto de 

criação de um curso de 1.º Ciclo na área das Ciências do Mar já submetido à A3ES

Ponta Delgada, 24 de Novembro de 2014 

O Presidente do Conselho Geral

Ricardo Manuel Madruga da Costa

Nos termos do número 1 do artigo 16.º do Regimento do Conselho Geral da 

se que o Conselho Geral da Universidade dos 

Açores, em reunião ordinária realizada no dia 21 de Novembro de 2014, entre as 

a proposta de reestruturação orgânica 

apresentada pela Reitoria a qual, conforme estabelecem os Estatutos da Universidade 

a Secretaria de Estado do Ensino 

carácter deliberativo, 

informação prestada pela Reitoria ao Conselho Geral sobre o projecto de 

etido à A3ES. 

O Presidente do Conselho Geral 

Ricardo Manuel Madruga da Costa 


