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1- Votação da ata da reunião de 17 de Setembro de 2012; 

2- Votação da ata de 20 de Dezembro de 2012; 

3- Informação sobre a evolução da situação financeira de curto prazo da UAç, 

nomeadamente no que se refere à antecipação e real impacto das notícias vindas 

a público sobre a antecipação de duodécimos e sua incidência na viabilização 

dos cursos cujo funcionamento tem sido noticiado estar comprometido e que 

estão dependentes de contratações externas; 

4- Informação quantificada relativa à distribuição do reforço das verbas do MEC 

destinadas às universidades, critérios adotados e seu impacto no plano 

orçamental para 2013; 

5- Discussão de um documento programático solicitado à Reitoria definindo as 

linhas de orientação de curto, médio e longo prazo a adotar pela Reitoria no 

sentido de regularizar as situações anómalas que vêm ocorrendo, nomeadamente 

no que toca á oferta letiva (Anexo I). No âmbito deste ponto serão discutidas e 

votadas as propostas dos Conselheiros Mário Fortuna e Armindo Rodrigues 

(Anexo II e Anexo III); 

6- Informação sobre a eventual evolução verificada nos contactos mais recentes 

relativamente às preocupações que resultam do agravamento progressivo da 

situação financeira da UAç, designadamente a nível nacional e regional; 

7- Informação sobre alegado protocolo de cooperação com incidência financeira 

entre entidades regionais e nacionais em resultado das intervenções de deputados 

na Assembleia da República; 

8- Informação sobre o desenvolvimento do trabalho da Comissão encarregada da 

elaboração do diagnóstico sobre a UAç; 

9- Início do processo eleitoral do Conselho Geral da UAç para o quadriénio 

2013/2016 e calendário das respetivas operações (Anexo IV; Anexo V); 

10- Proposta de constituição de uma comissão integrando membros do Conselho 

Geral para homologação da ata prevista no Artigo 13.º do regulamento (Anexo 

VI);  

11- Deliberação sobre duas propostas de revisão estatutária elaboradas, 

respetivamente, pela Reitoria e pelo Conselheiro Professor Tomaz Dentinho 

(Anexo VII); 

12- Analise e votação de Proposta de Regulamento para o processo de revisão 

estatutária (Anexo VIII) 

13- Decisão sobre uma proposta do presidente do CG relativamente a uma tomada 

de posição do mesmo conselho junto do MEC (Anexo IX); 

14- Informação sobre o expediente recebido; 

15- Outros assuntos de interesse para a Universidade dos Açores. 


