CONS
SELHO GE
ERAL
COM
MUNICADO
O N.º 3

Nos termos do número
n
1 doo artigo 16.ºº do regimento do Conselho Gerall da
Univversidade doos Açores, em
e resultadoo da realizaação da reunnião ordinárria de 3 de
Dezeembro de 20013, comunnica-se que:

a O Magníífico Reitorr prestou ao conselho in
a)
nformação sobre
s
diligêências efectu
uadas
junto da Secretaria de
d Estado do
d Ensino Su
uperior tenddo em vista a aprovaçãão do
Plano dee Recuperaçção Financeira da Univ
versidade doos Açores, cconstatando--se
que a ineexistência de
d uma respoosta clara do
d Governo da Repúblicca sobre
aspectoss concretos indispensáv
i
veis à soluçãão da situaçção financeirra da institu
uição,
justifica uma tomadda de posiçãão por parte do conselho junto de S
Sua Excelên
ncia o
N
conteexto, o conselho vai rem
meter
Secretáriio de Estadoo do Ensinoo Superior. Neste
um ofício a este govvernante, noo qual soliciitará uma deecisão urgennte sobre a
matéria;
b Relativam
b)
mente à prooposta de Pllano e Orçam
mento para 2014 e facee ao facto de
d se
manterem
m inalteradaas as condiçções que jusstificaram o adiamentoo da votação
o na
reunião de
d 11 de Seetembro de 2013,
2
a que não é alheiia a indefiniição mencio
onada
na alíneaa anterior, o conselho considerou
c
não
n estarem
m reunidas condições paara a
sua aprovação, ficanndo a aguarrdar-se inforrmação a reeceber da tuttela;
c O Magníífico Reitorr informou que
c)
q no geral, o ano lecttivo 2013/14 tem decorrrido
dentro da normalidaade ao nívell dos vários ciclos e currsos;
d O consellho manifesstou preocuppação pelo facto
d)
f
de se viver um peeríodo de grrande
instabiliddade ao nívvel da investtigação, exp
presso na deeslocalizaçãão de gruposs e

centros de investigação para fora da Região, com todas as implicações daí
decorrentes;
e) O conselho aprovou uma recomendação à Reitoria no sentido desta reavaliar os
termos dos despachos n.º 316/2013 e n.º 325/2013, relativos à utilização de
correio electrónico;
f) No final da reunião foi apresentado o projecto em curso destinado à gestão da
informação do Conselho Geral no quadro da plataforma SITUA.

Ponta Delgada, 4 de Dezembro de 2013

O Presidente do Conselho Geral

Ricardo Manuel Madruga da Costa

