Ata n.º 15/2018
Aos dezanove dias do mês de dezembro 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). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve ainda presente, sem direito a voto, a Subdiretora Margarida Santos Reis ----------------------------Justificaram a sua ausência os Professores Ricardo Trigo e Manuela Coelho. ---------------------------------A fim de se discutir em primeiro lugar o Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes, o
Professor Luís Carriço propôs a alteração da ordem dos pontos 2. e 3., tendo obtido a concordância de
todos os membros do Conselho. ------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores

As atas números treze e catorze de dois de mil e dezoito foram aprovadas por unanimidade. ------2. Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes

O Professor Luís Carriço informou que, para além do Anexo II, foram feitas pequenas alterações ao
anterior Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes (RADD), com enfoque na
nomeação dos avaliadores e na simplificação da hierarquia de avaliação, i.e., quem avalia os
avaliadores e como se fecha a estrutura de avaliações. --------------------------------------------------------Relativamente ao anexo ao RADD a Professora Margarida Santos Reis informou que foram colhidas
várias sugestões durante o período de audição pública e que a Comissão ad hoc para a avaliação
do desempenho dos docentes acolheu algumas dessas sugestões tendo introduzido modificações
ao documento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes foi aprovado por maioria, com uma
abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Propostas de contratação e renovação de contratos

a) A proposta de contratação do Doutor Rui Afonso Bairrão da Rosa, como Investigador Principal
Convidado a 100 %, pelo período de vinte e sete meses, para o Departamento de Biologia
Animal, foi aprovada por unanimidade; ------------------------------------------------------------------------b) a proposta de contratação da Doutora Ana Cristina Florindo de Brito, como Investigadora
Auxiliar Convidada a 100 %, pelo período de seis meses, para o Departamento Biologia Vegetal,
foi aprovada por unanimidade; -----------------------------------------------------------------------------------c) a proposta de contratação do Licenciado Yan Ribeiro Cardoso de Souza, como Monitor, pelo
período de cinco meses, para o Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia,
foi aprovada por unanimidade; -----------------------------------------------------------------------------------d) a proposta de contratação do Licenciado André Nunes Raposo, como Monitor, pelo período de
cinco meses, para o Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, foi aprovada
por unanimidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------1/2

e) a proposta de renovação do contrato do Doutor Eric Carlen, como Professor Catedrático
Visitante a 0 %, pelo período de um ano, para o Departamento de Matemática, foi aprovada por
unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------f) a proposta de renovação do contrato do Doutor António Joaquim Amorim dos Santos, como
Professor Auxiliar Convidado a 0 %, pelo período de um ano, para o Departamento de Biologia
Vegetal, foi aprovada por unanimidade; -----------------------------------------------------------------------g) a proposta de renovação do contrato do Doutor Paulo Romeu Seabra Gordo, com alteração de
situação de Investigador Auxiliar Convidado a 20 %, para Investigador Auxiliar Convidado a 0 %,
pelo período de um ano, para o Departamento de Física, foi alterada para contratação do Doutor
Paulo Romeu Seabra Gordo como Professor Auxiliar Convidado a 0 %, pelo período de um ano,
tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------A votação das propostas de contratação dos Doutores Ana Isabel Antunes Tomaz Diniz, Ana
Pimenta da Gama da Silveira Viana Semedo, Andreia Marques Valente, Carla Maria Duarte Nunes
e Rodrigo Freire Martins de Almeida, como Professores Auxiliares Convidados a 0 %, pelo período
de um ano, para o Departamento de Química e Bioquímica, foi adiada para próxima reunião. -----4. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço prestou as seguintes informações: -------------------------------------------------- os concursos relativos à aplicação do Decreto-Lei número cinquenta e sete, de dois mil e
dezasseis têm de estar concluídos e submetidos na respetiva plataforma até ao dia trinta e
um de dezembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------- já foi submetido e aguardamos a publicação em Diário da República do aviso relativo ao
regulamento de avaliação da atividade dos investigadores contratados ao abrigo do
Decreto-Lei número cinquenta e sete de dois mil e dezasseis para dar início ao período de
consulta pública; ------------------------------------------------------------------------------------------------- no que concerne ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na
Administração Pública (PREVPAP), está hoje a decorrer mais uma reunião e já estão marcadas
mais três reuniões para o mês de janeiro. ----------------------------------------------------------------Deu-se por finda a presente reunião pelas onze horas e cinquenta 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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