N.o 40 — 25 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e Escola de Engenharia
da Universidade do Minho, respectivamente, considerou que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pela Doutora Estela Guerreiro da Silva Bicho Erlhagen satisfaz os requisitos dos artigos 20.o
e 25.o do ECDU, pelo que deliberou, por unanimidade, propor a
sua nomeação definitiva como professora auxiliar desta Universidade.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Engenharia, António Sérgio Pousada.
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 4245/2005 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Júlio César Machado Viana, professor auxiliar com contrato
administrativo de provimento na Universidade do Minho —
nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
de 7 de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Engenharia, reunido em 28 de
Dezembro de 2004, apreciou o parecer circunstanciado e fundamentado elaborado pelos Professores Manuel Heitor e José António
Colaço Gomes Covas, professores catedráticos, em exercício efectivo
de funções no Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica
de Lisboa e na Escola de Engenharia da Universidade do Minho,
respectivamente, considerou que a actividade científica e pedagógica
desenvolvida pelo doutor Júlio César Machado Viana satisfaz os requisitos dos artigos 20.o e 25.o do ECDU, pelo que deliberou, por unanimidade, propor a sua nomeação definitiva como professor auxiliar
desta Universidade.
28 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Engenharia, António Sérgio Pousada.
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 4246/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Teresa Margarida Moreira Freire Barbas de Albuquerque,
professora auxiliar em contrato administrativo de provimento da
Universidade do Minho — nomeada definitivamente na mesma
categoria, com efeitos a partir de 28 de Fevereiro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
o

o

Relatório a que se refere o n. 3 do artigo 21. do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados dos professores catedráticos Doutor Leandro da Silva Almeida e do Doutor
Óscar Filipe Coelho Neves Gonçalves, do Instituto de Educação e
Psicologia desta Universidade, sobre o relatório de actividade científica
e pedagógica desenvolvida pela professora auxiliar de nomeação provisória Doutora Teresa Margarida Moreira Freire Barbas de Albuquerque durante o período de 2000 a 2004, o conselho científico,
em sessão da sua comissão coordenadora de 9 de Dezembro, considerou que satisfaz os requisitos do artigo 20.o do ECDU, e na votação
efectuada pelos professores catedráticos, associados e auxiliares de
nomeação definitiva ali presentes deliberaram propor, por unanimidade, a sua nomeação definitiva como professora auxiliar desta Universidade, a partir do dia 28 de Fevereiro.
12 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico do
Instituto de Educação e Psicologia, Leandro da Silva Almeida.
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 4247/2005 (2.a série). — Por despacho
de 5 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Adérito Fernandes Marcos, professor auxiliar em contrato
administrativo de provimento da Universidade do Minho —
nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
de 12 de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
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Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Engenharia, reunido em 24
de Novembro de 2004, apreciou o parecer circunstanciado e fundamentado elaborado pelos professores Fernando Nunes Ferreira e
João Álvaro de Carvalho, professores catedráticos em exercício efectivo de funções na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
e Escola de Engenharia da Universidade do Minho, respectivamente,
considerou que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo
Doutor Adérito Fernandes Marcos satisfaz os requisitos dos artigos 20.o e 25.o do ECDU, pelo que deliberou, por unanimidade, propor
a sua nomeação definitiva como professor auxiliar desta Universidade.
24 de Novembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Engenharia, António Sérgio Pousada.
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 4248/2005 (2.a série). — Por despacho
de 5 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Jaime Francisco Cruz Fonseca, professor auxiliar em contrato
administrativo de provimento da Universidade do
Minho — nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir de 18 de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Engenharia, reunido em 24
de Novembro de 2004, apreciou o parecer circunstanciado e fundamentado elaborado pelos professores José Manuel Gutierrez Sá
da Costa e Carlos Alberto Caridade Monteiro e Couto, professores
catedráticos, em exercício efectivo de funções no Instituto Superior
Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e Escola de Engenharia
da Universidade do Minho, respectivamente, considerou que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor Jaime Francisco Cruz Fonseca, satisfaz os requisitos dos artigos 20.o e 25.o do
ECDU, pelo que deliberou, por unanimidade, propor a sua nomeação
definitiva como professor auxiliar desta Universidade.
24 de Novembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Engenharia, António Sérgio Pousada.
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Reitoria
Despacho n.o 4249/2005 (2.a série). — Considerando os Estatutos da Universidade do Minho, homologados pelo Despacho Normativo n.o 80/89, de 29 de Agosto;
Considerando as alterações aos Estatutos da Universidade do
Minho homologadas pelos Despachos Normativos n.os 83/95, de 26
de Dezembro, 11/98, de 18 de Fevereiro, e 25/2000, de 23 de Maio;
Considerando a deliberação de 26 de Outubro de 2004 da assembleia da Universidade do Minho, que aprovou a 4.a alteração dos
Estatutos;
Ouvido o senado universitário:
1 — Ao abrigo do disposto no n.o 5 do artigo 3.o da lei da autonomia
das universidades (Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro), determino
a publicação dos Estatutos da Universidade do Minho, com as alterações aprovadas por deliberação de 26 de Outubro de 2004 da assembleia da Universidade do Minho, constantes do anexo I do presente
despacho.
2 — Os Estatutos da Universidade do Minho passam, em consequência, a ter a redacção constante do anexo II do presente despacho.
15 de Fevereiro de 2005. — O Reitor, A. Guimarães Rodrigues.
ANEXO I
Assembleia da Universidade do Minho
Resolução n.o 1/2004
Os Estatutos da Universidade do Minho, aprovados, por unanimidade e aclamação, pela assembleia da Universidade em 17 de Março
de 1989, foram homologados pelo Despacho Normativo n.o 80/89,
do Ministro da Educação, publicado no Diário da República, 1.a série,
n.o 198, de 29 de Agosto de 1989.

