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ORDEM DO DIA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL DE 3 de DEZEMBRO DE 2013 

  

1. Período antes da ordem do dia (informação sobre o expediente recebido); 

2. Votação da ata da reunião do Conselho Geral de 11 de Setembro de 2013; 

3. Votação da ata da reunião do Conselho Geral de 15 de Outubro de 2013; 

4. Apresentação e votação de uma proposta para aumento da eficiência das reuniões do 

Conselho Geral (Anexo I); 

5. Informação da Reitoria sobre o processo de negociação do Plano de Recuperação 

Financeira da Universidade dos Açores; 

6. Apresentação do parecer prévio dos conselheiros externos sobre o Orçamento para 2014 

bem como sobre a alternativa processual apresentada pelo Reitor; 

7. Apresentação do Plano e Orçamento para 2014, seguida de debate e votação 

(Documentação a enviar separadamente). Como alternativa a este processo o Reitor 

submete ao Conselho Geral uma proposta de ratificação nos termos que constam do 

documento anexo (PDF a enviar em e-mail separado); 

8. Informação da Reitoria relativamente ao início e à forma como tem decorrido o ano 

lectivo 2013/14, em particular quanto à regularidade do funcionamento dos vários ciclos 

e cursos, bem como ao preenchimento das necessidades ao nível da docência; 

9. Esclarecimento da Reitoria sobre o desmoronamento em curso das estruturas de 

investigação da Universidade dos Açores e suas implicações futuras, quer no ensino quer 

na própria investigação; 

10. Informação da Reitoria e debate sobre a execução financeira relativa ao ano de 2013; 

11. Proposta de recomendação para que se proceda à anulação dos despachos  da Reitoria n.º 

316/2013 e n.º 325/2013 (Anexo II); 

12. Informação da Reitoria sobre o contributo institucional da Universidade dos Açores para 

o documento de Estratégia Nacional para o Mar 2013/20 (ponto transitado de ordem de 

trabalhos anterior); 

13. Informação em torno da problemática da revisão estatutária da Universidade dos Açores 

(ponto transitado de ordem de trabalhos anterior);  

14. Debate e votação de duas propostas alternativas para uma metodologia sobre o processo 

de elaboração do orçamento anual da Universidade dos Açores 

a) Posição do conselheiro Professor Mário Fortuna conforme mensagens de 24 de Junho de 

2013, 22 de Agosto de 2013 e de 1 de Novembro de 2013, todas remetidas aos membros 

do CG; 

b) Posição do presidente do CG, conforme consta do Memorando de 24 de Junho de 2013 

destinado a discussão (não realizada) na reunião de 8 de Julho e que se actualiza com 

uma síntese mais elaborada que vai em anexo a esta ordem do dia (Anexo III); 



15. Apresentação da plataforma de gestão dos assuntos do Conselho Geral no quadro do 

SITUA; 

16. Informação sobre o processo de recolha de contributos sobre a Reforma do Ensino 

Superior solicitados pela Secretaria de Estado do Ensino Superior; 

17. Agendamento das reuniões ordinárias para o ano de 2014 nos termos do Art.º 9.º do 

Regimento do Conselho Geral da Universidade dos Açores. 

 


