CONSELHO GERAL
ORDEM DO DIA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL DE 16 DE JULHO DE 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Período antes da ordem do dia;
Votação da ata da reunião do Conselho Geral de 28 de Abril de 2014;
Votação da ata da reunião do Conselho Geral de 22 de Maio de 2014;
Informação sobre os processos contenciosos em curso;
Informação sobre as avaliações do pessoal de carreira da UAc relativa
aos períodos de avaliação de desempenho já encerrados;
6. Identificação das entidades externas em cujos órgãos de decisão a UAc
participa;
7. Informação da Reitoria e do Conselho Geral sobre a reunião com o
Secretário de Estado do Ensino Superior;
8. Debate e votação da proposta de alteração dos estatutos da UAc
aprovada na reunião de 28 de abril, com as modificações decorrentes do
processo de discussão com o Ministério da Educação e Ciência
(Documentos já enviados);
9. Apreciação e votação das linhas de orientação destinadas à elaboração de
um Código de Ética para a UAc (Proposta já remetida);
10. Ponto de situação relativamente ao orçamento de 2014;
11. Análise da evolução dos compromissos financeiros da UAc previstos no
Plano de Recuperação Financeira;
12. Debate e votação de uma proposta da Reitoria para a fixação do valor das
propinas para o ano letivo de 2014/15;
13. Situação decorrente do processo de acreditação do Curso de Gestão;
14. Regularização das atividades letivas relacionadas com os Cursos de
Especialização Tecnológica;
15. Apreciação de cenários do projeto do Orçamento da UAc para o ano de
2015;
16. Informação sobre a distribuição de serviço docente para o ano letivo de
2014/15;
17. Apresentação das provas de conceito e estilo do cartão de identificação,
logotipo e de imagem do novo portal da UAc;
18. Balanço geral das atividades da Reitoria no período decorrido desde a
reunião de 28 de Abril até ao presente, em particular sobre as diligências
da Reitoria relativamente ao PRF. Balanço semestral da implementação
do Plano de Ação 2014-2018.

