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CONSELHO GERAL DA ESEL 

ACTA nº 1/CG/2012 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e doze, pelas 9.50 horas, reuniu o 

Conselho Geral da ESEL estando presentes os seguintes conselheiros: 

Prof. Doutor João Augusto Sousa Lopes, Profª Olga Maria Ordaz Ferreira, Profª 

Doutora Luísa Maria Correia Azevedo d’Espiney, Profª Doutora Maria Manuela 

Geraldes Gândara Janeiro Salvado, Profª Doutora Maria Antónia Miranda Rebelo 

Botelho Alfaro Velez, Profª Doutora Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira, Profª 

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

Patrícia Aresta Branco, Ana Filipa Fernandes Martins. 

Justificaram a sua ausência a Profª Doutora Maria Arminda Mendes Costa, o Prof. 

Doutor José Henrique Dias Pinto de Barros, a Drª Maria Margarida Amado Pinto 

Correia a Profª Glória Maria Marques Afonso Esteves Toletti e o estudante Hugo Luis 

Pires Ferreira. 

Participou na reunião a Profª Doutora Maria Filomena Mendes Gaspar, Presidente da 

ESEL. 

1. A Acta nº 3/2011 (de 10/11/2011) foi apreciada e aprovada por unanimidade. 

2. O Presidente do Conselho Geral propôs uma alteração da ordem de trabalhos 

para incluir a análise e discussão do Regulamento Disciplinar do Estudante, a 

qual foi aprovada. 

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

para 2012/2013, no montante de 1.037,19€, para a propina máxima e de 

630,50€, para a propina mínima, a qual foi aprovada por unanimidade. Esta 

proposta fica anexa à presente acta. 
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4. A Presidente da ESEL apresentou o processo relativo à prestação de contas de 

2011. 

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 

2011. Os documentos e o parecer ficam anexos à presente acta. 

Na sequência desta apreciação, o Conselho expressou a sua preocupação pelas 

acrescidas dificuldades que as restrições orçamentais já conhecidas no 

financiamento do presente ano de 2012 implicam para a ESEL e, em particular, 

pelo impacte que tais restrições têm na área crítica da renovação do corpo 

docente. 

5. Foi apreciado e discutido o Relatório de Actividades de 2011, o qual mereceu a 

aprovação do Conselho, após eliminação das fotos que constavam das páginas 

48 e 49. Em anexo fica cópia do documento aprovado, a qual é parte integrante 

desta acta. 

6. Foi discutida uma proposta de Regulamento Disciplinar do Estudante elaborada 

pelo Conselho Pedagógico e previamente enviada a todos os membros do 

Conselho Geral. Foram sugeridas diversas alterações ao texto proposto as quais 

serão transmitidas, para consideração, ao Conselho Pedagógico.  

7. Foi apreciado e discutido o dossier relativo ao processo de integração da ESEL 

na UL. O dossier, disponibilizado para consulta pelos conselheiros, retrata a 

ESEL de forma exaustiva e foi considerado claramente adequado ao fim a que se 

destina.  

A Presidente da ESEL apresentou também um documento resumo do dossier, o 

qual fica anexo e é parte integrante desta acta. Ficou acordado que o dossier 

seria enviado à UL até ao final do mês de Maio. 
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A próxima reunião do Conselho Geral será agendada para data e hora a marcar 

oportunamente. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas 13.30 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 

 


