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Exmo Senhor Presidente do Conselho Geral
Embora, tal como comunicado anteriormente, não possa estar presente na reunião agendada, venho sugerir
as alterações à ordem trabalhos, de acordo com o que considero ser a ordem de prioridades. 
O facto do reitor se encontrar demissionário coloca a questão da inclusão de alguns pontos na agenda, por
exemplo, a cedência de parcelas ou comprometimentos com entidades exteriores, já que poderão
comprometer definitivamente o plano estratégico que possa vir a ser definido pelo futuro reitor. Acresce que
estas propostas não vêm documentadas, nem enquadradas em qualquer plano, e nem sequer um mínimo de
informação é distribuída atempadamente. 
Sugiro que se inicie desde já um período de estudo estratégico das opções que enfrenta a Universidade do
Algarve. Para isso há que escolher tópicos de acordo com uma ordem de importância estratégica a ser
trabalhado por comissões que devem ter um tempo limitado para apresentar os seus trabalhos (antes da
eleição do próximo reitor). Deixo dois tópicos como sugestão:
a) Ensino Politécnico e Universitário: Como conjugar especificidade de objectivos com coesão institucional.
b) Uma Universidade Periférica: Estratégias para a Atractividade

Proposta de Agenda
1.   Aprovação da Acta da Reunião anterior 
2. Aprovação da propina para 2009/2010
3.  Aprovação do Processo de Eleição do Reitor
4. Comissões de estudos estratégicos
5. Aprovação dos Projectos de: 
5.1.   Regulamento do Provedor do Estudante 
5.2.   Regulamento Orgânico dos serviços da UALG e respectivos organogramas 
5.3.   Regulamento Orgânico da Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada da
UALG (artigos 61 e 62). 

Não inclusão dos pontos   
3.   Proposta de cedência de uma parte da parcela de terreno detido pela UALG na freguesia de Portimão para
construção de uma Escola Básica e Secundária (artigo 23, nº2, h)). 
4.   Proposta de constituição de uma associação, comprometendo a Câmara Municipal de Olhão e a UALG,
com vista a criar, instalar e gerir um Centro de Incubação de Base Tecnológica na cidade de Olhão (artigo 14,
nº1 e artigo 23, nº2, i)). 

Com os melhores cumprimentos
Adelino Canário
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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http://www.linkedin.com/in/adelinocanario

http://ccmar.ualg.pt (CCMAR)

http://www.lifecycle-fp7.eu (Large Scale Integrating Project)

http://assemblemarine.org (Research Infrastructure - APPLY!!)
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