Ata n.º 1/2019
Aos dezasseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, 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 e anexa
à presente ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes, sem direito a voto, os Subdiretores Margarida Santos Reis, Fernanda
Oliveira, Hugo Miranda e Pedro Almeida. ------------------------------------------------------------------------------Justificaram a sua ausência os Professores Margarida Telo da Gama, Vasco Vasconcelos, José Afonso,
Luís Gouveia e Ricardo Trigo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem de Trabalhos
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores

A ata número quinze 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 Davide Vecchi, como Professor Auxiliar
Convidado a 0 %, pelo período de 1 ano, para o Departamento de História e Filosofia das
Ciências, foi aprovada por unanimidade; -----------------------------------------------------------------------b) a proposta de contratação da Doutora Soraia Alexandra Gonçalves Pereira, como Professora
Auxiliar Convidada a 30 %, pelo período de 6 meses, para o Departamento de Estatística e
Investigação Operacional, foi aprovada por maioria, com dois votos contra e quatro abstenções;
c) a proposta de contratação da Doutora Paula Cristina Pires Simões, como Professora Auxiliar
Convidada a 70 %, pelo período de 6 meses, para o Departamento de Estatística e Investigação
Operacional, foi aprovada por maioria, com dois votos contra e três abstenções; ------------------d) a proposta de renovação de contrato do Doutor Paulo Jorge Ferreira de Matos Costa, como
Investigador FCT 2014, de Nível Inicial, pelo período de 1 ano, no âmbito do Programa
Investigador FCT 2014, do Centro de Química e Bioquímica da FCUL, foi aprovada por
unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) a proposta de renovação do contrato da Doutora Carolina Garcia Vieira de Sá, como Professora
Auxiliar Convidada, com alteração de situação de 20 % para 0 %, pelo período de 1 ano, para o
Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por unanimidade; ------------------------------------f) a proposta de renovação do contrato do Doutor Cristóvão de Sousa Dias, como Professor Auxiliar
Convidado a 0 %, pelo período de um ano, para o Departamento de Física, foi aprovada por
unanimidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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g) a proposta de renovação do contrato do Doutor Fernando Buitrago Alonso, como Professor
Auxiliar Convidado a 0 %, pelo período de um ano, para o Departamento de Física, foi aprovada
por unanimidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------h) a proposta de renovação do contrato do Doutor Pedro Miguel Borges do Canto Mota Machado,
como Professor Auxiliar Convidado a 0 %, pelo período de um ano, para o Departamento de
Física, foi aprovada por unanimidade; --------------------------------------------------------------------------i) a proposta de renovação do contrato da Doutora Helena de Fátima Nunes Casimiro dos Santos,
como Professora Auxiliar Convidada a 0 %, pelo período de um ano, para o Departamento de
Física, foi aprovada por unanimidade; --------------------------------------------------------------------------j) a proposta de renovação do contrato do Doutor Jorge Miguel de Brito Almeida Sampaio, como
Professor Auxiliar Convidado a 0 %, pelo período de um ano, para o Departamento de Física, foi
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------

3. Período experimental do Doutor Ricardo Machado Trigo – nomeação da comissão de avaliação

Nos termos do número quatro do Despacho D/22/2014, republicado pelo Despacho D/58/2015, de
quatro de junho, o Conselho Científico nomeou por unanimidade os Professores José Artur
Martinho Simões, José Francisco Rodrigues e Maria da Conceição Freitas, para a comissão de
avaliação do período experimental do Doutor Ricardo Machado Trigo. ------------------------------------

4. Relatórios de triénio de investigadores apresentados nos termos do Estatuto da Carreira de

Investigação Científica
De acordo com o artigo quadragésimo primeiro do Estatuto da Carreira de Investigação Científica
(Decreto-Lei número cento e vinte e quatro / noventa e nove, de 20 de abril, com as alterações
introduzidas pela Lei número cento e cinquenta e sete / noventa e nove, de catorze de setembro)
«… os investigadores têm de, até 30 dias antes do termo de cada um dos triénios subsequentes,
apresentar ao conselho científico um relatório curricular elaborado nos termos do previsto no n.º 1
do artigo 39.º.». No sentido de harmonizar o reporte das atividades dos investigadores, assegurar
o cumprimento do disposto no referido artigo e tendo em consideração o processo em curso de
avaliação por ponderação para os investigadores que assim o desejem, decidiu o Conselho
Científico solicitar aos investigadores de carreira um relatório das atividades do último triénio,
constituído essencialmente por um formulário preenchido com a indicação das atividades
realizadas dentro das que estão elencadas no processo de avaliação supracitado, opcionalmente
complementado por um relatório sucinto em formato livre. Este formato deve ser usado em
triénios subsequentes até deliberação em contrário.

5. Horas de contacto das unidades curriculares dos ciclos de estudos da FCUL

O Professor Luís Carriço referiu que foi feito um levantamento sobre esta temática, que revelou
que, embora no panorama nacional existam muitas escolas com horas de contacto elevadas e
semelhantes às dos cursos de Ciências, no contexto internacional das escolas de excelência os
modelos tendem a diminuir esse tempo de contacto deixando maior autonomia aos alunos. No
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entender da Direção é altura de repensar os nossos cursos, aproveitando as restruturações que se
avizinham, para reduzir na medida do razoável o número de horas de contacto com os alunos. --Seguiu-se um período de troca de opiniões sobre o assunto, que confluiu num alinhamento no
sentido de, com moderação, fazer uma redução do número de horas de contacto, tendo em
atenção a especificidade de cada curso, bem como na necessidade de introduzir novos métodos de
ensino e avaliação, de uma forma integrada. ---------------------------------------------------------------------O Professor Luís Carriço conclui dizendo que para os cursos que vão ser restruturados será
solicitado aos departamentos que seja feito um esforço no sentido de propor uma redução das
horas de contacto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Nomeação dos membros do Conselho Científico no Conselho Coordenador de Avaliação do

Desempenho dos Docentes
O Professor Luís Carriço informou que serão propostos membros para o Conselho Coordenador de
Avaliação do Desempenho dos Docentes (CCADD), que é composto pelo Diretor, pelo Presidente
do Conselho Pedagógico e por cinco membros do Conselho Científico. A apresentação da proposta
para a constituição do CCADD está dependente da tomada de posse dos membros eleitos para o
Conselho Pedagógico. Mais informou que o CCADD será composto por um representante de cada
uma das áreas científicas da Faculdade (Ciências da Vida, Ciências da Terra, Química e Bioquímica,
Física, Matemática, Ciências da Computação e História e Filosofia das Ciências) e que terão de ser
tidos em consideração os constrangimentos decorrentes do novo regulamento de avaliação do
desempenho dos docentes. --------------------------------------------------------------------------------------------

7. Constituição de Comissões ad hoc relativas à estratégia pedagógica e à estratégia científica da

FCUL
O Professor Luís Carriço referiu que estas comissões terão como objetivo fazer um estudo das
melhores práticas a nível mundial e apresentar um conjunto de propostas, devidamente
documentadas, sobre metodologias de ensino, tempo de contacto, metodologias de avaliação,
entre outros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que as comissões ad hoc terão a seguinte constituição: -----------------------------------------Estratégia pedagógica: -------------------------------------------------------------------------------------------------








Fernanda Oliveira --------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Fonseca ---------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudio Gomes -----------------------------------------------------------------------------------------------------Guilherme Carrilho da Graça -----------------------------------------------------------------------------------José Lino Costa -----------------------------------------------------------------------------------------------------Carla Kullberg -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Araújo --------------------------------------------------------------------------------------------------------Mário Gil Oliveira (estudante) -----------------------------------------------------------------------------------

Estratégia científica (inicialmente terá uma composição mais restrita, que poderá ser alargada): - Margarida Santos Reis ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ricardo Melo -------------------------------------------------------------------------------------------------------Margarida Amaral -------------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Trigo --------------------------------------------------------------------------------------------------------Margarida Telo da Gama ----------------------------------------------------------------------------------------Luís Gouveia --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Neves ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Henrique Leitão -----------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Informações e outros assuntos

A Professora Fernanda Oliveira informou que no corrente ano vão ser avaliados vinte e dois cursos,
nas áreas da Biologia, Matemática e Química e Bioquímica, e vão ser propostos seis novos cursos,
três licenciaturas e três mestrados, resultantes da extinção dos mestrados integrados. Mais
informou que serão estabelecidos prazos muito rigorosos para a entrega dos guiões, sendo que os
mesmos ainda não estão definidos, mas que no final na próxima semana irão decorrer reuniões
com os coordenadores dos cursos para dar início ao processo de elaboração dos guiões. -----------O Professor Luís Carriço informou que: ---------------------------------------------------------------------------- o Senhor Reitor já homologou a grande maioria dos processos relativos à contratação de
investigadores ao abrigo do Decreto-Lei número cinquenta e sete de dois mil e dezasseis, e
que os mesmos já começaram ser introduzidos na plataforma respetiva, pelo que estamos
dentro dos prazos legalmente previstos. No que diz respeito ao financiamento foi solicitada
uma reunião com o Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Professor Paulo
Ferrão, para a qual aguardamos confirmação da data; ------------------------------------------------ no que concerne ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na
Administração Pública (PREVPAP), está hoje a decorrer a última reunião da Comissão de
Avaliação Bipartida (CAB), na qual deverão ser discutidos os catorze casos em falta. Dos
processos submetidos a este Programa, os cerca de vinte que dizem respeito aos funcionários
não docentes foram todos aceites, já no que diz respeito aos restantes, apenas três foram
aprovados pela CAB; -------------------------------------------------------------------------------------------- com a publicação da alteração dos estatutos da Faculdade, foi extinto o cargo de Secretário
e criado o cargo de Administrador. Este cargo representa um lugar de confiança do Diretor,
que optou por não nomear o Dr. Jorge Lobato, que foi, entretanto, nomeado no cargo de
Diretor da Direção Financeira e Patrimonial, em regime de substituição. -------------------------

Deu-se por finda a presente reunião pelas doze horas e quarenta e cinco 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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