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Caros Colegas do Conselho Geral,
 
Em relação à metodologia a seguir nas Audições Públicas informa-se o seguinte:
 
Após as apresentações dos Candidatos a Reitor dispomos de um período de 75 minutos para perguntas e
respostas.
 
Cada Conselheiro poderá fazer uma pergunta que não poderá ultrapassar 1 minuto a ser formulada.
 
Se todos os membros do Conselho Geral utilizarem esta faculdade os Candidatos terão 40 minutos para
responder a 35 questões, o que significa, em média, pouco mais de 1 minuto para cada resposta.
 
No final das apresentações de cada Candidato pedirei aos membros do Conselho Geral que se inscrevam
para fazer perguntas.
 
Estabelecida a lista de inscrições as perguntas serão efectuadas em grupos de 3 e o Candidato responderá
imediatamente a seguir a cada grupo de 3 perguntas.
 
Conhecido o número de Conselheiros que vai questionar o Candidato será possível fornecer a este uma
indicação do tempo de que dispõe, em média, para responder a cada grupo de 3 perguntas.
 
Se sobrar tempo relativamente ao limite máximo de 75 minutos para perguntas e respostas poderá ser aberta
uma 2ª inscrição na qual terão prioridade os Conselheiros que não tenham colocado uma questão na 1ª
volta.
 
Com base nas conversas que tive com os Colegas da Comissão Eleitoral, e sem prejuízo do que escrevi
acima, permito-me sugerir 5 questões que poderiam ser colocadas aos Candidatos:
 

1)                  A Internacionalização da UALG.
 

2)                  Como tirar partido da coexistência do ensino Universitário e Politécnico?
 

3)                  Como melhorar a sustentabilidade financeira da UALG?
 

4)                  Articulação da UALG com a Comunidade em que está inserida.



 
5)                  Centralização/Descentralização nos processos de tomada de decisão e de gestão dentro da
Universidade. Como reforçar a liberdade académica sem enfraquecer a visão estratégica e as
economias de escala e de partilha de recursos?

 
Com os meus cumprimentos,
 
O Presidente do Conselho Geral
Fernando Ulrich


