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Exmº (a) Senhor (a)
Membro do Conselho Geral
 
Convoca-se V. Exa. para as audições públicas dos candidatos a Reitor da Universidade do Algarve, que
decorrerão no próximo dia 16 de Novembro de 2009, na Sala de Seminários da Reitoria, Edifício 5, no Campus de
Gambelas, em Faro, de acordo com a seguinte ordem:
 
10h30m – Recepção dos membros do Conselho Geral
11h00m - Professor Doutor Rodrigo Manuel Oliveira da Silva Ponciano de Magalhães
 

14h30m - Professor Doutor João Pinto Guerreiro
17h00m - Professora Doutora Helena Margarida Nunes Pereira
 

Cada candidato poderá apresentar o seu curriculum vitae e programa de acção durante o período máximo de
45 minutos, a que se seguirá um período máximo de 1h e 15m para que os membros do Conselho Geral
efectuem as perguntas e pedidos de esclarecimento ao candidato e sejam dadas as respostas necessárias.
 
Faro, 9 de Novembro de 2009
 
O Presidente do Conselho Geral
Fernando Ulrich
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[C.c. Todos os conselheiros.]
 
 

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Geral
 

Relativamente ao período de perguntas e respostas, gostaria de saber que procedimentos
estão previstos, tendo em conta que o período de 1h15 para o diálogo com os candidatos não
possibilita, seguramente, a intervenção de todos os conselheiros (35) e que a elaboração de



possibilita, seguramente, a intervenção de todos os conselheiros (35) e que a elaboração de
uma resposta pelo candidato pode carecer de um tempo superior ao utilizado para a
formulação da pergunta que lhe deu origem.
 

Com os meus melhores cumprimentos.
 

António Branco
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Exmo Senhor Presidente do Conselho Geral
Noto que a audiência pública está marcada para a sala de seminários da reitoria, onde normalmente reunimos, com
capacidade muito reduzida (e desconfortável) para a presença de público, questionando de facto o carácter público da
audiência.
Noutras universidades a mesma audiência tem sido feita em auditórios de maior dimensão (Salão Nobre no na U.
Minho, Sala de Doutoramentos na U Lisboa) e , sendo, além disso, simultaneamente difundida pela intranet/internet.
Sugiro assim que este ponto seja reanalizado pela comissão eleitoral.
Com os melhores cumprimentos
Adelino Canário

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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