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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011 

  

1 Apreciação e votação da acta da reunião de 15 de Dezembro de 2010 

(Disponível na plataforma Moodle); 

2 Proposta de Regulamento para a Eleição do Conselho Geral da Universidade dos 

Açores (Debate iniciado na reunião de 15 de Dezembro de 2010; Documento A 

em anexo); 

3 Proposta de deliberação para início do processo de eleição dos representantes 

dos estudantes no Conselho Geral (Documento B anexo); 

4 Análise e discussão da documentação sobre o IMAR divulgada aos membros do 

Conselho Geral (Assunto transitado da reunião anterior; Documentos 

disponíveis no Moodle); 

5 Proposta TD1-2011 do Conselheiro Professor Tomaz Dentinho para a cobrança 

de um overhead extraordinário às unidades orgânicas deficitárias (Documento C 

anexo ao qual se junta o cálculo elaborado pela Administração e respectivas 

conclusões); 

6 Proposta MC1-2011 do Conselheiro Ricardo M. Madruga da Costa sobre a 

organização dos planos anuais e sobre o orçamento e processamento de despesas 

de deslocação (Documento D anexo); 

7 Proposta MC2-2011 do Conselheiro Ricardo M. Madruga da Costa para 

solicitação de esclarecimentos relativos a eventuais incompatibilidades entre o 

desempenho de um investigador e a missão do DOP (Documento E anexo); 

8 Apresentação e debate sobre os dados da execução orçamental do ano de 2009 e 

do ano de 2010 (estes últimos em estimativa). (Dados solicitados na última 

reunião do Conselho Geral); 

9 Apreciação sobre o processo de avaliação de desempenho dos docentes da 

Universidade dos Açores (Ponto proposto pelo Conselheiro Professor Carlos 

Amaral); 

10 Debate sobre o desempenho do Conselho Geral no período decorrido desde a 

sua constituição (Em anexo consta um Memorando contendo algumas reflexões 

sobre o tema pelo Conselheiro Ricardo M. Madruga da Costa; Documento F em 

anexo); 

11 Outros Assuntos de interesse para a Universidade dos Açores. 


