
 

 

 

 

Conselho de Escola de Ciências 

Nota informativa da reunião realizada a 2-jun-2022 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu na Sala de Reuniões 

da Escola de Ciências no campus de Gualtar, o Conselho de Escola da Escola de Ciências (CE), sendo presidida pelo 

Presidente do Conselho de Escola, o Prof. Doutor José Brilha com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior  

Foi aprovada a ata da reunião anterior por maioria, com uma abstenção. 

2. Informações  

O Presidente do CE informou que se continua a aguardar o reenvio dos regulamentos dos Centros em falta para análise 

por parte deste Conselho. Igualmente, aguarda-se a homologação do regulamento do Centro de Ciências da Terra, já 

aprovado neste Conselho. O Presidente informou igualmente sobre uma reunião com o Senhor Reitor que terá lugar no 

dia oito deste mês, sobre o funcionamento da Universidade e para a qual estão convidados todos os membros da ECUM. 

O Presidente da ECUM referiu que o Conselho pode, se assim o entender, solicitar uma reunião restrita aos membros 

dos órgãos. Haverá também uma outra reunião para abordar o tema da revisão dos estatutos da Universidade, entre o 

Vice-Reitor e o grupo de trabalho que, entretanto, será constituído. 

3. Relatório de Atividades da ECUM 2021 

O Presidente da ECUM fez uma apresentação das várias vertentes das atividades da ECUM realizadas em 2021. Após 

discussão do relatório pelos membros do CE, o mesmo foi aprovado por maioria, com uma abstenção. 

4. Contributos para o plano estratégico da ECUM: vertente de ensino  

O Presidente do CE apresentou uma proposta de análise SWOT relativa à vertente de ensino da ECUM que foi discutida 

pelos membros do Conselho. Esta análise será usada na próxima reunião para fundamentar a apresentação de propostas 

concretas de ações que podem vir a ser desenvolvidas pela ECUM.  

5. Outros assuntos 

Não foram abordados outros assuntos. 

 


