
 
 
 
 
 
 

Conselho de Escola da Escola de Ciências 

Nota Informativa nº 3/2021 

 
Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, reuniu, no Anfiteatro da Escola de 

Ciências no campus de Gualtar, o Conselho de Escola da Escola de Ciências (CE), com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1. Informações 

O Presidente informou que o recomeço das atividades do CE esteve a aguardar a homologação do processo de eleição 

do novo Presidente do órgão pelo Senhor Reitor, facto que veio a ocorrer no dia 14/06/2021. 

 

Ponto 2. Ponto da situação sobre o processo de alteração dos regulamentos internos 

O CE realizou um levantamento do avanço das diversas etapas necessárias à renovação e adaptação do regulamento 

eleitoral da ECUM e dos regulamentos das subunidades. Foi decidido prosseguir com esta tarefa, de acordo com a 

seguinte sequência: 

 Adequação do regulamento eleitoral da ECUM, em conformidade com indicações da assessoria jurídica 

enviadas a 29 de abril de 2021; 

 Uma vez este regulamento esteja finalizado, elaboração de um guião para o regulamento eleitoral das 

subunidades da ECUM; 

 Análise das propostas de regulamento dos departamentos, recebidas após o envio do guião em março de 

2021; 

 Preparação do guião para os regulamentos dos centros, após os anteriores estarem finalizados. 

 

Ponto 3. Ações futuras do Conselho de Escola 

O Presidente do Conselho de Escola de Ciências, em conformidade com a alínea a) do artigo 20º dos estatutos da 

ECUM, propôs que este órgão se mobilize de forma a refletir sobre as linhas gerais de orientação da Escola. Foi 

solicitado aos membros do CE que, na próxima reunião, sejam apresentadas propostas de como operacionalizar esta 

reflexão durante as próximas sessões deste Conselho. 

 

Ponto 4. Outros assuntos 

O mestre Artem Drogalin (representante dos estudantes de 3º ciclo) apresentou ao CE os resultados de um inquérito 

que promoveu sob sua iniciativa, sobre problemas relacionados com higiene e segurança nos laboratórios de 

investigação da ECUM. O Conselho sugeriu que estes resultados fossem remetidos aos representantes dos estudantes 

nos vários órgãos da UMinho e da ECUM, de forma a que os mesmos possam sensibilizar os seus dirigentes. 

 
Universidade do Minho, 23 de junho de 2021 

O Conselho de Escola da Escola de Ciências. 


