
  

Conselho Geral 
Ata nº 06/2010 de 17 e 18 de dezembro 

Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e dez pelas dezasseis horas reuniu o 

Conselho Geral da UTAD, na sala do Conselho Científico, com a presença do Magnífico Reitor, dos 

Presidentes das Escolas da UTAD e dos elementos que assinaram a folha de presenças que se 

anexa a esta ata (anexo I). 

Da convocatória, fazia parte a Ordem de Trabalhos (OT) seguinte (anexo II): 

1. Discussão, com a participação dos Presidentes de Escola, das linhas estratégicas 

orientadoras para a elaboração dos planos e relatórios de atividades e do orçamento da 

UTAD para 2012; 

2.  Apreciação e votação das linhas gerais de orientação da Universidade nos planos 

científico, pedagógico, financeiro e patrimonial (alínea b) do nº2 do artigo 36º dos Estatutos 

da UTAD); 

3. Apreciação do parecer elaborado pelos membros cooptados do Conselho Geral e votação 

do Plano Anual de Atividades para o ano de 2011 (alínea f) do nº 2 e nº 3 do artigo 36º dos 

Estatutos da UTAD); 

4. Apreciação da proposta do valor das propinas para os alunos de mestrado no âmbito de 

convénios luso-brasileiros; 

5. Apreciação do parecer jurídico sobre uma exposição feita pelos alunos da Escola Superior 

de Enfermagem de Vila Real; 

6. Apreciação da proposta de calendarização e agenda das reuniões do Conselho Geral 

previstas para o ano de 2011; 

7. Proposta de encerramento do pólo da UTAD em Miranda do Douro; 

8. Outros assuntos. 

O Presidente, Embaixador Francisco Seixas da Costa, iniciou os trabalhos cumprimentando o 

Magnífico Reitor e agradecendo a presença de todos os cinco Presidentes de Escola. 

Antes de entrar na OT foi colocada à apreciação a Ata nº 04/2010 de dois de outubro que, na 

ausência de intervenções, foi aprovada por maioria, com uma abstenção. 

Entrando no primeiro ponto da OT solicitou aos Presidentes de Escola que fizessem uma 

apresentação sucinta do modo como vêm o futuro imediato da sua Escola, os seus principais 

desafios e ambições, bem como uma inventariação clara e frontal, se possível acompanhada de 

propostas práticas, dos problemas e constrangimentos com que se defrontam. 

Terminadas as cinco apresentações, o Presidente deu a palavra ao Reitor que referiu terem 

os Presidentes de Escola focado os problemas mais importantes com que a UTAD se defronta e que 

podem ser resumidos na necessidade de dar cumprimento aos seguintes aspectos: i) repensar a 

oferta educativa, ii) requalificar os funcionários docentes e não docentes e iii) reorganizar e 

requalificar os espaços edificados o que, tendo em conta as atuais restrições orçamentais, deve ser 



pensado numa perspectiva de aumento de eficiência e de melhoria da imagem e atratividade da 

UTAD. 

O Presidente tomou a palavra para referir que os estrangulamentos existentes podem 

constituir uma oportunidade para racionalizar recursos escassos e para repensar e reorganizar a 

estrutura pesada e pouco coerente que parece ser a UTAD. Considerou que uma avaliação externa 

(auditoria), capaz de identificar objectivos comuns e estratégias de atuação, poderia ajudar a construir 

essa oportunidade. Os restantes membros cooptados do Conselho Geral usaram a palavra para 

reforçar a necessidade de um processo de avaliação externo proposto pelo Presidente e colocar 

algumas questões que consideram dever ser respondidas nos documentos estratégicos e de gestão a 

elaborar, nomeadamente, i) a UTAD tem um projeto viável e sustentável? ii) quais os seus potenciais 

parceiros e competidores? iii) qual a UTAD possível, tanto no contexto nacional como internacional, 

no prazo de vinte anos? iv) as dificuldades estão hierarquizadas? v) qual o plano para atrair alunos? 

vi) qual o plano de evolução dos rácios atuais com vista à racionalização e otimização dos recursos 

existentes? vii) como é que cada unidade orgânica pode contribuir para a solução? viii) como 

melhorar a imagem que a UTAD passa para o exterior? 

Concluída a discussão deste primeiro ponto da OT, cerca das dezanove horas e trinta 

minutos, o Presidente interrompeu a reunião marcando o retomar dos trabalhos, tal como previsto na 

convocatória, para as dez horas do dia seguinte. 

Reiniciados os trabalhos deste Conselho Geral da UTAD, pelas dez horas do dia dezoito de 

dezembro de dois mil e dez, o Presidente deu a palavra ao Reitor para fazer a apresentação do ponto 

dois da OT “Apreciação e votação das linhas gerais de orientação da Universidade nos planos 

científico, pedagógico, financeiro e patrimonial” cujo documento de suporte se encontra apenso a esta 

ata como anexo III. Feita a apresentação foram ouvidos os conselheiros que, de um modo geral, 

elogiaram o documento como um todo, mas também teceram algumas críticas em relação a pontos 

específicos tais como a omissão da justificação estratégica para os novos cursos conferentes de grau 

recentemente apresentados na A3ES, a ausência de quantificação do impacto tanto das medidas de 

contenção tomadas durante os anos 2008/2010 como das propostas para o ano 2011, e uma 

estratégia de aumento das receitas próprias pouco clara. Face a um pedido de esclarecimento 

realizado pelo Prof. Alberto Baptista o texto das linhas vinte e três e seguintes da página vinte e seis 

do documento de suporte foi alterado, por proposta do Reitor, de “Encerramento do edifício do ex-

DRM e concentração da Escola de Ciências Humanas e Sociais no Edifício do ex-CIFOP incluindo a 

passagem do Departamento de Letras Artes e Comunicação para o CIFOP e a integração do curso 

de Desporto no Complexo Pedagógico;” para “Encerramento do edifício do ex-DRM e eventual 

concentração da Escola de Ciências Humanas e Sociais no Edifício do ex-CIFOP;” Colocado a 

votação, o documento foi aprovado com dois votos contra dos conselheiros Alberto Baptista e Chris 

Gerry que apresentaram a seguinte declaração de voto: “As propostas apresentadas não são 

suficientemente detalhadas pelo que podem ser consideradas como uma mera declaração de 

intenções”. 

Uma vez que não foi disponibilizado ao Conselho Geral o Plano Anual de Atividades da UTAD 

para o ano de 2011, o ponto três da OT “Apreciação do parecer elaborado pelos membros cooptados 



do Conselho Geral e votação do Plano Anual de Atividades para o ano de 2011” foi retirado, tendo o 

Reitor indicado que este documento estaria concluído e disponível para os membros do Conselho 

Geral em quinze de fevereiro de dois mil e dez. 

Em relação ao ponto quatro da OT “Apreciação da proposta do valor das propinas para os 

alunos de mestrado no âmbito de convénios luso-brasileiros” após o Reitor ter respondido a um 

pedido de esclarecimento feito pelo Presidente sobre o enquadramento da proposta no Regulamento 

de Propinas da UTAD, a proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada com um voto contra. 

Entrando no ponto cinco da OT “Apreciação do parecer jurídico sobre uma exposição feita 

pelos alunos da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real” o conselheiro João Almeida solicitou a 

palavra para referir que, face ao parecer jurídico, os estudantes da ESEnf são estudantes de pleno 

direito da UTAD, razão pela qual os cadernos eleitorais para a eleição dos representantes dos 

estudantes no Conselho Geral da UTAD os integraram. Considerou, ainda, que em relação ao 

processo eleitoral para os órgãos sociais da AAUTAD, que é uma estrutura com autonomia 

estatutária, o Conselho Geral não tem que se pronunciar. O Presidente considerou que os estudantes 

da ESEnf, sendo estudantes de pleno direito da UTAD, não podem ser descriminados em nenhum 

ato que envolva a participação dos estudantes da UTAD. 

O ponto seis da OT “Apreciação da proposta de calendarização e agenda das reuniões do 

Conselho Geral previstas para o ano de 2011”, o Presidente ficou de acertar as datas de reunião com 

os restantes membros externos do Conselho Gera, ficando, desde já agendada a próxima reunião 

para o final de fevereiro ou início de março. 

No ponto sete da OT “Proposta de encerramento do pólo da UTAD em Miranda do Douro” o 

Presidente passou a palavra ao Reitor que referiu ser o encerramento do pólo de Miranda um ato de 

gestão para poder efetivar o processo de mobilidade dos funcionários adstritos ao pólo, uma vez que 

a supressão da oferta de ensino regular e continuado já tinha sido decidida anteriormente. Entre 

outras intervenções, o Prof. Júlio Pedrosa considerou que, apesar de não se opor à proposta em 

discussão, é uma opção estratégica para UTAD refletir sobre a rede de ensino superior que deve 

existir na região de Trás-os-Montes tendo em conta o tipo de oferta educativa a disponibilizar, função 

das necessidades sentidas e do conhecimento existente, e definindo quem são tanto os seus 

potenciais parceiros como os seus concorrentes. Colocada a proposta de encerramento do pólo de 

Miranda do Douro a votação, esta foi aprovada por unanimidade. 

Nos outros assuntos o Reitor informou que pretende dar cumprimento aos estatutos da 
Fundação Rei D. Dinis, nomeadamente no que respeita à composição dos seus órgãos sociais, pelo 
que solicita ao Conselho Geral que agende este assunto para a próxima reunião. A Prof. Henriqueta 
Gonçalves introduziu um documento relativo às praxes existentes na UTAD, que ficou de distribuir a 
todos os membros do Conselho Geral, de modo a poder ser discutido na próxima reunião. 

E, nada mais havendo a tratar, pelas treze horas o Presidente do Conselho Geral deu por 
encerrada a reunião da qual, para que conste, se lavrou a presente ata. 

 

 


