Ata n.º 13/2018
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas nove horas e trinta minutos, teve
início a reunião do Conselho Científico, na sala 3.1.05, no edifício C3. ------------------------------------------Estiveram presentes os membros do Conselho Científico, conforme lista de presenças assinada
(Anexo I). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justificaram a sua ausência os Professores Pedro Miranda, Ricardo Melo e José Afonso. -----------------Estiveram ainda presentes, sem direito a voto, os Subdiretores Jorge Maia Alves, Margarida Santos
Reis, Fernanda Oliveira, Hugo Miranda e Pedro Almeida. ----------------------------------------------------------Tendo sido convidados a assistir à reunião os Presidentes de Departamento, estiveram presentes os
Professores Maria Eugénia Captivo (DEIO), Francisco Couto (DI) e Teresa Monteiro Fernandes (DM). -Ordem de Trabalhos
1. Aprovação da ata da reunião anterior

A ata número doze de dois de mil e dezoito foi aprovada por unanimidade. -----------------------------2. Propostas de contratação e renovação de contratos

a) A proposta de renovação do contrato do Doutor Pierre Vuillermot, como Professor Catedrático
Visitante a 0 %, pelo período de um ano, para o Departamento de Matemática, foi aprovada por
unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) o Professor Luís Carriço colocou a votação a proposta de contratação da Mestre Maria do Carmo
de Ornelas Marques Ricardo Patuleia, pelo período de um ano, para o Departamento de
Estatística e Investigação Operacional, referindo que, por lapso, o documento menciona a
categoria de Professora Auxiliar Convidada a 0 %, quando, em termos do protocolo estabelecido
com a entidade empregadora e tendo em consideração o currículo e cargo por ela
desempenhado nessa entidade, deveria mencionar a Categoria de Professora Associada
Convidada a 0%, tendo sido, nestes termos, aprovada por unanimidade; -----------------------------c) a proposta de contratação do Doutor João Carlos Caetano de Freitas Pires da Cruz, como
Professor Auxiliar Convidado a 0 %, pelo período de um ano, para o Departamento de Física, foi
aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------d) a proposta de renovação do contrato do Doutor José Ricardo Gonçalo, como Professor Auxiliar
Convidado a 37,5 %, pelo período de seis meses, para o Departamento de Física, foi aprovada
por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Regulamento de Sabáticas

A Professora Margarida Santos Reis informou que foi dada uma nova redação ao regulamento com
ajustes baseados nas opiniões colhidas na reunião anterior. Seguiu-se um período de discussão que
deu lugar a novos ajustes na redação. --------------------------------------------------------------------------------
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O Professor Luís Carriço colocou o documento a votação na generalidade, tendo o mesmo sido
aprovado por maioria, com um voto contra e uma abstenção. -----------------------------------------------A Professora Margarida Santos Reis informou que a versão final do documento será enviada por
correio eletrónico, com a solicitação de manifestação de concordância, ou não, com a mesma. -----

4. Apreciação de relatórios referentes ao período de licença sabática

O Professor Luís Carriço informou que, nos termos do regulamento agora aprovado, será solicitado
aos coordenadores das unidades respetivas que se pronunciem sobre os relatórios referentes ao
período de licença sabática dos Professores Maria da Conceição Fonseca, Miguel Brito, Alysson
Bessani, Filomena Leitão, Francisco Conceição e Manuel Minas da Piedade. ------------------------------

5. Propostas de alteração dos cursos em avaliação em 2018/2019

A Professora Fernanda Oliveira informou que as propostas aqui apresentadas tiveram parecer
favorável do Conselho Pedagógico e do Conselho de Presidentes de Departamento. Acrescentou
que, as unidades curriculares “Projeto de Tese” e “Proposta de Tese” do Doutoramento em História
e Filosofia das Ciências e do Doutoramento em Informática, respetivamente, passam a designar-se
“Projeto de Investigação”. Submetidas a votação: --------------------------------------------------------------- a proposta de alteração do Doutoramento em História e Filosofia das Ciências foi aprovada por
unanimidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- a proposta de alteração do Doutoramento em Informática foi aprovada por unanimidade; ----- a proposta de alteração da Licenciatura em Tecnologias de Informação foi aprovada por
unanimidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- a proposta de alteração do Mestrado em Engenharia Informática foi aprovada por unanimidade;
 a proposta de alteração do Mestrado em Informática foi aprovada por unanimidade; ------------ a proposta de alteração do Mestrado em segurança Informática foi aprovada por unanimidade.

6. Aprovação de edital para abertura de concurso docente na categoria de Professor Catedrático,

na área disciplinar de Engenharia Física
O Professor Luís Carriço informou que este edital já foi apreciado em reunião deste Conselho, tendo
sido sugeridas alterações que conduziram à versão agora apresentada. -----------------------------------Colocado a votação, o edital para abertura de concurso na categoria de Professor Catedrático na
área disciplinar de Engenharia Física, foi aprovado por unanimidade, pelos membros com direito a
voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço informou que, no que concerne à publicação das notas, a deliberação
vinculativa é a da Direção da Faculdade e não a do Reitor. Reforçou que a violação desta decisão
por parte dos docentes é da inteira responsabilidade de cada um, pelo que, caso exista reclamação
por parte de algum aluno, a Faculdade não só não dará apoio jurídico, como o docente será alvo de
processo disciplinar instaurado pelo Diretor. ----------------------------------------------------------------------2/4

A Professora Margarida Santos Reis informou que foram aceites administrativamente todos os
processos de candidatura ao abrigo do Decreto-Lei número cinquenta e sete, havendo doze casos
em que há mais do que uma candidatura ao lugar posto a concurso, e que os processos já foram
enviados para os júris respetivos. Salientou a necessidade de este assunto ser tratado com a maior
urgência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Professor Jorge Maia Alves informou que já se realizaram três reuniões relativas ao Programa de
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), tendo-se
debatido cerca de um quarto dos requerimentos apresentados. Informou ainda que este processo
será certamente demorado, não havendo previsão para a sua conclusão. --------------------------------A Professora Margarida Santos Reis informou que foi criada uma comissão ad hoc com um
representante de cada Departamento para promover a discussão em cada um dos mesmos, com
vista a reunir contributos relativos ao Regulamento de Avaliação do Desempenho dos docentes.
Após a aglutinação desses contributos será realizada uma reunião extraordinária do Conselho
Científico para aprovação do Regulamento. -----------------------------------------------------------------------O Professor Luís Carriço informou, ainda, que: ------------------------------------------------------------------- na passada segunda-feira, dia dezanove de novembro, se iniciou formalmente o processo de
avaliação dos investigadores; --------------------------------------------------------------------------------- se deu início a um processo de reorganização das secretarias dos departamentos, em que os
funcionários passarão a fazer parte dos serviços centrais, estando integrados em três núcleos
departamentais que funcionarão nos edifícios C2, C6 e C8 e que serão constituídos por seis a
sete pessoas, das quais três a quatro terão a função de assessorar as comissões executivas dos
departamentos. Está já a ser feito o levantamento das tarefas realizadas pelas secretarias de
cada departamento, seguindo-se uma análise dessas funções junto dos dirigentes das
unidades de serviço e dos Presidentes de Departamento, no sentido de se avaliar qual a melhor
forma de implementação. Ressalvou que os funcionários cedidos aos centros pelos
departamentos, deixarão de o estar, regressando aos serviços administrativos da Faculdade e
passando a integrar os núcleos ou os serviços centrais. Concluiu informando que esta
reorganização não produzirá efeitos antes de fevereiro de dois mil e dezanove; ------------------ não se pode pagar almoços aos convidados e apresentar a despesa para ser efetuado o
reembolso pela faculdade; --------------------------------------------------------------------------------------- quando ocorre a morte de algum funcionário da faculdade a Direção toma a iniciativa de
providenciar uma coroa de flores, pelo que os departamentos se pretenderem fazê-lo não
deverão imputar os custos à faculdade; ---------------------------------------------------------------------- a Resolução do Conselho de Ministros número cento e quarenta e um de dois mil e dezoito,
promove uma utilização mais sustentável de recursos na Administração Pública através da
redução do consumo de papel e de produtos de plástico, pelo que teremos de tomar as
medidas necessárias para cumprimentos desta determinação; ---------------------------------------- o Observatório Astronómico de Lisboa foi extinto. Formalmente já não existe, mas constitui
uma marca que pode ter alguma relevância. Formulou um pedido de reflexão sobre este tema,
a fim de ser discutido em próxima reunião deste Conselho. ---------------------------------------------
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Deu-se por finda a presente reunião pelas doze horas e dez minutos, sendo lavrada a presente ata que
será assinada, após leitura e aprovação, nos termos prescritos no artigo trigésimo quarto do Código
do Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente
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