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CONSELHO GERAL DA ESEL 

ACTA nº 2/CG/2010 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e dez, pelas 14.00 horas, reuniu o 

Conselho Geral da ESEL estando presentes os seguintes conselheiros: 

Prof. Doutor João Augusto Sousa Lopes, Profª Doutora Maria Arminda Mendes Costa, 

Profª Olga Maria Ordaz Ferreira, Profª Luísa Maria Correia Azevedo d’Espiney, Profª 

Maria Manuela Geraldes Gândara Janeiro Salvado, Profª Doutora Maria Antónia 

Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez, Profª Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira, 

Profª Maria da Graça Vinagre da Graça, Profª Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra, 

Profª Glória Maria Marques Afonso Esteves Toletti, Drª Patrícia Aresta Branco, Maria 

Ana Santos Silva Pego e Tiago Filipe Rodrigues Nascimento. 

Justificaram a sua ausência o Prof. Doutor José Henrique Dias Pinto de Barros e a Drª 

Maria Margarida Amado Pinto Correia. 

Participou na reunião, a partir do ponto 3 abaixo, a Profª Doutora Maria Filomena 

Mendes Gaspar, Presidente da ESEL. 

1. Foi analisada a proposta de Regulamento da eleição do Presidente da ESEL, 

distribuída com a convocatória para a reunião, a qual após pequenas alterações 

foi aprovada por unanimidade. O Regulamento fica anexo à presente acta e será 

enviado para publicação em Diário da República. 

2. Foi apreciada a proposta de Edital de abertura de candidaturas ao cargo de 

Presidente da ESEL, distribuída com a convocatória, a qual, acertadas as datas e 

os prazos necessários, foi aprovada por unanimidade. 

3. Relativamente à designação do Provedor do Estudante, a Profª Luísa Maria 

Correia Azevedo d’Espiney traçou os aspectos essenciais do perfil desejável, em 

sua opinião, para Provedor. Em especial, considerou que deverá ser um docente 

aposentado de uma das quatro Escolas que se fundiram na ESEL, que tenha 

participado activamente no processo que levou à constituição da ESEL, que 

tenha ocupado cargos de gestão, que tenha visibilidade e reconhecimento interno 

e externo, e seja apreciado pela sua isenção e capacidade de diálogo. Os 
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conselheiros manifestaram a sua concordância com os traços essenciais deste 

perfil. 

Na sequência desta discussão, foi designada como Provedor do Estudante, por 

unanimidade, a Profª Lisete Fradique Ribeiro. Ficou ajustado que, se a 

designação for aceite, o Presidente do Conselho Geral dará posse ao Provedor do 

Estudante, em princípio, no dia 18 de Maio de 2010 no Pólo Artur Ravara da 

ESEL. 

4. A Presidente da ESEL apresentou uma proposta do valor das propinas a fixar 

para 2010/2011, no montante de 986,88€, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Esta proposta fica anexa à presente acta. 

5. A Presidente da ESEL apresentou o processo relativo à prestação de contas de 

2009. 

No essencial foram discutidos os documentos de prestação de contas previstos 

na Lei, previamente enviados a todos os membros do Conselho. 

Após apreciação destes documentos e do parecer dos membros externos sobre os 

mesmos, foram aprovadas por unanimidade as contas anuais consolidadas de 

2009. 

6. A próxima reunião do Conselho Geral ficou agendada para 22 de Junho 

próximo, pelas 14.00h. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas 17.15 horas, da qual 

foi lavrada a presente acta, que o Conselho aprovou em minuta. 

O Presidente do Conselho Geral 

 

Prof. Doutor João Augusto Sousa Lopes 

A Secretária do Conselho Geral 

 

Patrícia Aresta Branco 


