CONSELHO GERAL
ORDEM DE TRABALHOS

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL – 22 DE JUNHO DE 2012
1. Votação da acta da reunião de 22 de Maio de 2012;
2. Apresentação do parecer estatutário emitido pelos conselheiros externos sobre o
Relatório e Contas 2011;
3. Análise e votação do Relatório e Contas 2011;
4. Análise do Orçamento Rectificativo 2012;
5. Análise, discussão e votação de uma proposta final relativa aos critérios de imputação
com base nas propostas já apresentadas pelos Professores Mário Gata e Mário Fortuna
na reunião anterior;
6. Analise e votação de pressupostos orçamentais para 2013;
7. Esclarecimentos sobre a posição da Reitoria relativamente à situação de grande
precariedade que vem afectando o regular funcionamento de alguns cursos e projectos,
nomeadamente no DOP e DB, bem como a gestão da Granja Universitária;
8. Esclarecimento da Reitoria sobre as perspectivas que se apresentam para o próximo
ano lectivo, nomeadamente quanto aos meios financeiros e humanos necessários à sua
viabilização, bem como, no quadro actual, sobre a existência de condições
indispensáveis ao prosseguimento de projectos, em particular no que toca aos que
estão associados a financiamento externo, e prestação de serviços;
9. Esclarecimentos, à luz das condições actuais, sobre a posição da Reitoria
relativamente às vertentes da investigação e da prestação de serviços pela
Universidade dos Açores;
10. Informação a prestar pela Reitoria sobre o processo de contratações à hora lectiva ou
por contracto a termo, a realizar à luz do Despacho do Vice-Reitor, bem como sobre
os projectos actualmente acolhidos na Fundação Gaspar Frutuoso;
11. Esclarecimento da Reitoria sobre a distribuição de fundos disponíveis, em particular
sobre as situações de saldo zero que afectam algumas unidades orgânicas;
12. Esclarecimento da Reitoria sobre as irregularidades com a cobrança de propinas e
medidas destinadas a contornar a situação daí decorrente;
13. Situação de uma vaga no Conselho Geral causada pelo termo do mandato de um dos
representantes dos estudantes, constatando-se que nenhum dos substitutos tem
condições para assumir o exercício;
14. Outros assuntos de interesse para a Universidade dos Açores.

