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CONSELHO GERAL DA ESEL  

ATA nº 1/CG/2015 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas quinze horas, reuniu o 

Conselho Geral da ESEL, no Pólo Calouste Gulbenkian, estando presentes os seguintes 

conselheiros: 

António Vasconcelos Tavares, Maria Arminda Costa, Jorge Manuel de Oliveira Soares, 

Maria Antónia Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez, Luísa Maria Correia Azevedo 

d’Espiney, Olga Maria Ordaz Ferreira, Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira, Teresa 

Maria Ferreira dos Santos Potra, Maria da Graça Vinagre da Graça, João Manuel Braz 

Veiga, Bruno Miguel Venâncio Alexandre. 

Justificaram a sua ausência os conselheiros, Fernando Medina, Maria Adriana Pereira 

Henriques, Márcia Maria Martins Ramos e Bernardo Simões Tavares Sousa. 

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

ESEL e o Dr. Luís Manuel Lameiro Santos, Administrador da ESEL. 

De acordo com a convocatória enviada a reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Aprovação e assinatura da ata da última reunião do Conselho Geral, 

2. Apresentação e aprovação da proposta do Plano de Atividades para 2015, 

3. Apresentação e aprovação da proposta do novo organigrama da ESEL. 

O Presidente do Conselho Geral deu as boas vindas a todos os presentes e deu início à 

sessão. 

Ponto um –  A Ata nº 6 foi lida e aprovada por unanimidade. 

Ponto dois - Foi apresentada a proposta do Plano de Atividades, o Presidente do 

CG deu a palavra à Presidente da ESEL que começou por dar uma breve 

explicação sobre o novo modelo apresentado, cujo enquadramento assenta 

numa matriz de objetivos organizacionais. 

Após esta breve explicação pela Presidente da ESEL, o Plano de Atividades, foi 

posto a discussão. Todos os Conselheiros se manifestaram e foram unânimes em 

felicitar e elogiar a Presidente, pelo trabalho que se propõe desenvolver.  

Foram apontadas algumas reflexões sobre a Unidade de Investigação e a 

produção científica da ESEL. 
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Após a Presidente da ESEL considerar e responder às questões suscitadas, o 

Presidente do CG colocou o documento a votação, a proposta do Plano de 

Atividades para o ano de 2015 foi aprovada por unanimidade (Anexo I).  

Ponto três – Foi apresentada a proposta do Organigrama, a Presidente da ESEL 

explicou a relação entre as áreas e nova organização e partilha de competências 

na área Académica.  

 

O Presidente do CG colocou o documento a votação, a proposta do Organigrama 

foi aprovada por unanimidade (Anexo II). 

Informações – A Presidente da ESEL informou que tinha estado numa reunião 

com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior e o CCISP, onde se prevê novos 

cortes para o Ensino Superior e redução de estudantes.  

A Presidente da ESEL informou ainda que no dia seguinte ia estar presente numa 

reunião na Batalha, com o CCISP onde estariam presentes, todos os Institutos 

Politécnicos Públicos, cujo assunto era a integração das Escolas Superiores não 

integradas nos Institutos Politécnicos e que iria preparada para votar contra e 

defender a integração da ESEL na UL. 

O Estudante Bruno Alexandre, informou que enquanto Presidente da AEESEL e 

representante de todos os alunos da ESEL, no encontro anual da FNAE, ele e os 

colegas, fizeram um parecer em defesa da integração da ESEL na UL, que fora 

enviado à Tutela e à Ordem dos Enfermeiros. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas dezasseis horas e 

cinquenta minutos, da qual foi lavrada a presente ata. 

O Presidente, 

___________________________________________ 

António Vasconcelos Tavares 

 

O Secretariado, 

___________________________________________ 

Maria de Fátima Rosa da Silva 


