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Eleição dos Representantes dos Alunos para o Conselho Geral 

Comissão Eleitoral 

 

INFORMAÇÃO N.º4 

 

 
No próximo dia 8 de Junho, 4ª feira, vai proceder-se ao acto com vista à eleição dos 
representantes dos alunos para o Conselho Geral. Sendo, a par do Reitor, o órgão mais importante 
da Universidade, o Conselho Geral é composto por: 
a) Dezoito representantes dos professores e investigadores; 
b) Seis representantes dos estudantes; 
c) Um representante dos funcionários não docentes; 
d) Dez personalidades externas de reconhecido mérito, não pertencentes à Universidade, com 
conhecimentos e experiência relevantes para esta. 
 
Entre outras competências, cabe ao Conselho Geral, por exemplo: 

ü  Fixar as propinas devidas pelos estudantes; 
ü  Aprovar a proposta de orçamento da Universidade, incluindo a afectação de recursos às 

suas diferentes estruturas; 
ü  Aprovar as linhas gerais de orientação da instituição no plano científico, pedagógico, 

cultural, financeiro e patrimonial; 
ü  Aprovar os planos estratégicos de médio prazo e o plano de acção para o quadriénio do 

mandato do Reitor; 
ü  Designar o Provedor do Estudante; 
ü  Eleger o Reitor. 

 
APELAMOS, POR ISSO, À PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ESTUDANTES NO ACTO ELEITORAL. 
 
Para o fazer, deverá dirigir-se a um dos seguintes locais, munido de documento de identificação 
válido (BI/Cartão de cidadão/Passaporte e/ou Cartão de estudante), entre as 9h30 e as 20h00 do 
dia 8 de Junho: 
 

MESA 1: ÁTRIO DA BIBLIOTECA CENTRAL (Campus de Gambelas) 
estudantes da FCT, da FCHS e da FE 

 
MESA 2: ÁTRIO DA BIBLIOTECA (Campus da Penha) 

estudantes do ISE, da ESGHT (Penha) e da ESEC 
 



MESA 3: ÁTRIO PRINCIPAL DA ESS 
estudantes da Escola Superior de Saúde: 

 
MESA 4: REFEITÓRIO/BAR (PÓLO DE PORTIMÃO) 

estudantes do Pólo de Portimão: 
 
 
 

O SEU VOTO É IMPORTANTE. 
NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR SI. 
 
 
Faro, 6 de Junho de 2011 
 
 

O Presidente da Comissão Eleitoral 

 
Professor Doutor António Branco 


