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Nota informativa ED/CP-01/2018 

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, pelas 15.30 horas, na sala de reunião 

do Conselho Científico do Edifício da EDUM, reuniu o Conselho Pedagógico da Escola de Direito 

da Universidade do Minho, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Eleição do secretário do órgão; 

2. Marcação das reuniões ordinárias do órgão; 

3. Aprovação da Circular referente à Antecipação de Época para Conclusão de Licenciatura; 

4. Aprovação da Circular referente à Creditação da Formação e Experiências Prévias; 

5. Aprovação da Circular referente à Inscrição em UC extracurriculares – sujeição ao RAUM 

6. Delegação de competências nos termos do artigo 31.º, n.º 2, dos Estatutos da Escola de Direito para 

o ano letivo 2017/2018; 

7. Aprovação do relatório síntese da UOEI. 

8. Eleição do representante dos alunos para o Senado Académico. 

 

Sobre os trabalhos do Conselho Pedagógico cabe informar: 

1. Foi eleita secretária do órgão a Prof.ª Doutora Maria Irene Gomes; 

2. Foram agendadas reuniões do órgão para as seguintes datas e horas: 24 de abril de 2018, às 15.30 

horas; 12 de julho de 2018, às 15.30 horas; 18 de setembro de 2018, às 15.30 horas; 

3. Foi aprovada a Circular referente à Antecipação de Época para Conclusão de Ciclo de Estudos, que 

consta do anexo I à ata da reunião; 

4. Foi aprovada a Circular referente à Creditação da Formação e Experiências Prévias, que consta do 

anexo II à ata da reunião; 

5. Foi aprovada a Circular referente à Inscrição em UC extracurriculares, que consta do anexo III à ata 

da reunião; 

6. Foi aprovada a delegação das competências previstas nas alíneas b), c), e), j), k), m), n), o) e p) do 

n.º 1 do art. 31.º dos Estatutos da Escola de Direito, na Presidente do órgão, pela duração de todo o presente 

ano letivo; 

7. Foi aprovado, por unanimidade, o relatório síntese da UOEI, que consta do anexo IV à ata da reunião. 

8. Foi eleita para representante dos alunos no Senado Académico Maria João Bogas Ermida Lourenço 

(representante dos alunos do 3.º ciclo). 

 

IMPORTANTE: 

As notas informativas do Conselho Pedagógico são da exclusiva responsabilidade da sua Presidência e não dispensam, nem substituem, 

a consulta das atas das reuniões, depositadas na Secretaria da Escola de Direito da Universidade do Minho, depois de aprovadas. 

 

Universidade do Minho, 7 de fevereiro de 2018 

 
A Presidente do Conselho Pedagógico 

 
 

Profª. Doutora Cristina Dias  


