Ata n.º 4/2019
Aos vinte dias do mês de março 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 Jorge Maia Alves, Margarida Santos
Reis, Fernanda Oliveira e Pedro Almeida. -------------------------------------------------------------------------------Justificou a sua ausência e Professora Cristina Máguas. ------------------------------------------------------------Tendo os Presidentes de Departamento sido convidados a assistir à reunião, estiveram presentes os
Professores João Serra (DEGGE), Eugénia Captivo (DEIO), Conceição Freitas (DG), Francisco Couto (DI)
e Teresa Monteiro Fernandes (DM). -------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores

A ata número dois de dois mil e dezanove foi aprovada por unanimidade. -------------------------------A ata número três de dois mil e dezanove foi aprovada por unanimidade, depois de introduzido o
seguinte parágrafo na alínea b) do ponto dois: “A Professora Margarida Amaral solicitou que o
Doutor Rodrigo Almeida fosse contactado no sentido de lecionar algumas aulas. A Professora
Amélia Rauter anuiu a este pedido.” --------------------------------------------------------------------------------2. Propostas de contratação estratégica

O Professor Luís Carriço solicitou aos proponentes uma breve apresentação das propostas para
contratação de professores auxiliares. -----------------------------------------------------------------------------A Professora Teresa Monteiro Fernandes, Presidente do Departamento de Matemática, referiu que
esta proposta surge na sequência de uma vaga solicitada há cerca de um ano, aquando da saída de
um docente, motivada por questões de ordem legal. Acrescentou que para esta vaga existe a
possibilidade de se poder contratar uma pessoa de excelência, e que esta contratação se traduzirá
na conversão de um convidado a cem por cento para uma vaga de quadro. ----------------------------A Professora Eugénia Captivo, Presidente do Departamento de Estatística e Investigação
Operacional, referiu que nos últimos anos saíram onze docentes do departamento, oito dos quais
na área da Estatística, razão pela qual a proposta apresentada é para essa área e não para a
Investigação Operacional. Passou de seguida a palavra à Professora Lisete Sousa que abordou a
necessidade de renovação de um grupo que está envelhecido. Acrescentou que a Estatística é uma
área estratégica para a FCUL, pois é capaz de captar financiamento através da ligação com as
empresas. Acrescentou, ainda, que é também uma área estratégica para a FCUL como um todo,
uma vez que a faculdade é um conjunto de todos os departamentos e a estatística é uma área
transversal a todas as áreas da FCUL. --------------------------------------------------------------------------------
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O Doutor Manuel Rebordão, na qualidade de Presidente do Departamento de Física, definiu a
estratégia como um caminho para chegar a um conjunto de objetivos. Nesse sentido, a proposta
apresentada foi baseada em critérios que visam reforçar a ação da Física na FCUL. -------------------A Professora Amélia Rauter, na qualidade de Presidente do Departamento de Química e
Bioquímica, referiu que esta proposta resultou de uma reunião com os professores catedráticos do
departamento que identificaram a necessidade de um lugar na área da Química Orgânica.
Acrescentou que essa necessidade advém da saída de professores que irá ocorrer ainda este ano e
que vai levar à vacatura de dezanove horas que têm de ser preenchidas. Concluiu referindo que na
área da Química não há novas contratações desde mil novecentos e noventa e nove, ao contrário
do que acontece na área da Bioquímica que tem vindo a ter contratações desde dois mil e onze. -A Professora Conceição Freitas, Presidente do Departamento de Geologia, referiu que o
departamento que preside e o Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia
optaram por apresentar uma proposta conjunta na área das Ciências da Terra. A proposta surge na
área específica da Tectónica, por terem considerado ser estratégica, uma vez que a FCUL lidera
nesta área, quer a nível nacional, quer internacional. Ademais, as aposentações mais imediatas vão
ocorrer dentro desta área. --------------------------------------------------------------------------------------------O Professor Rui Malhó, na qualidade de Presidente do Departamento de Biologia Vegetal, referiu
que a proposta tem por base os ETI do departamento. Acrescentou que a pretensão de abertura
desta vaga é a de colmatar a saída de um docente que rescindiu contrato com a FCUL, numa área
considerada relevante, não apenas para a Biologia, mas para toda a faculdade. -----------------------Concluída a apresentação das propostas estratégicas para a contração de professores auxiliares,
seguiu-se um debate em que foi relevada a necessidade de consenso departamental na definição
das estratégias de investigação e ensino. ---------------------------------------------------------------------------Encerrado o debate, o Professor Luís Carriço solicitou aos proponentes a apresentação das
propostas estratégicas para a contratação de investigadores. -----------------------------------------------O Professor Pedro Miranda, em nome do Coordenador do Instituto Dom Luiz (IDL), referiu que a
proposta tem como objetivo o crescimento da FCUL na área das Ciências da Terra, ligando o
Departamento de Geologia e o Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia.
Referiu a existência do programa doutoral que abarca cerca de setenta estudantes e que atraiu um
grupo de pessoas em várias áreas. Acrescentou que a área a contratar não é muito específica por o
IDL ser interdisciplinar, mas que, no entanto, há áreas em que é líder, quer nacional, quer
internacionalmente. Conclui referindo que a abertura desta vaga vem reforçar o caráter de
liderança da FCUL nestas áreas. --------------------------------------------------------------------------------------A Professora Amélia Rauter, em nome do Coordenador do Centro de Química Estrutural (CQE)
referiu que a proposta é para as áreas da Química Física e Química Tecnológica. No entanto, uma
vez que existem duas propostas para a contratação de um investigador, é intenção do coordenador
do CQE, em conjunto com o Coordenador do IDL, definirem qual a vaga considerada mais
estratégica para a faculdade. -----------------------------------------------------------------------------------------3. Aprovação de Editais para abertura de concursos para a carreira docente

A proposta de edital para abertura de concurso para professor auxiliar na área disciplinar de
Astronomia e Astrofísica, foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------
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A proposta de edital para abertura de concurso para professor auxiliar na área disciplinar de
Engenharia Biomédica, foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------A proposta de edital para abertura de concurso para professor associado na área disciplinar de
Engenharia Biomédica, foi aprovada por maioria, com três abstenções. ----------------------------------A proposta de edital para abertura de concurso para professor associado na área disciplinar de
Organização de Sistemas Computacionais, foi aprovada por maioria, com um voto contra e três
abstenções. O Professor Pedro Miranda apresentou a declaração de voto que a seguir se
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Votei contra o edital do concurso de professor Associado na área de Informática por ele incluir
critérios numéricos de admissão em mérito absoluto, o que me parece ir contra as recomendações
internacionais neste domínio, nomeadamente as vertidas na lei 57 de 2016. Tal inclusão pode ser
utilizada em vários sentidos, difíceis de escrutinar por pessoas fora da área. Neste caso concreto,
dados os números propostos (5 artigos em 10 anos) o único objetivo que este critério parece atingir
é o de reduzir o número de candidatos e, em consequência, o trabalho do júri, o que não constitui
um objetivo legítimo em concurso público. -----------------------------------------------------------------------No caso deste edital, parece-me que os números propostos apresentam um nível de exigência
modesto para um professor associado, com impacto negativo na imagem da FCUL. A utilização de
números mais elevados seria, porém ainda mais criticável, pois poderia levar a uma restrição do
número de candidatos, potencialmente a um único candidato, o que seria uma violação ainda mais
clara da lei.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta de edital para abertura de concurso para professor associado na área disciplinar de
Vulcanologia, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------4. Nomeação do Júri das provas especiais para avaliação da capacidade para a frequência do ensino

superior dos Maiores de 23 anos
A Professora Fernanda Oliveira explicou que de acordo com o regulamento do processo de
avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 anos na
Universidade de Lisboa, compete ao Conselho Científico designar o júri das provas especiais. -----O Conselho Científico nomeou os docentes a seguir indicados para integrar o Júri das provas
especiais para avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23
anos:






Luís Manuel Gaspar Pedro (Biologia) -----------------------------------------------------------------------Maria Fernanda Adão dos Santos Fernandes de Oliveira (Estatística) -----------------------------Luís Filipe dos Santos Garcia Peralta (Física) --------------------------------------------------------------Nuno Lamas de Almeida Pimentel (Geologia) ------------------------------------------------------------Maria Helena Ribeiro Matias Mendonça (Química) -----------------------------------------------------

5. Propostas de contratação e renovação de contratos

a) A proposta de renovação de contrato do Doutor Ismael Alexandre Borges Tereno, como
Investigador FCT 2014, de Nível Inicial, pelo período de um ano, no âmbito do Programa
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Investigador FCT 2014, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, foi aprovada por
unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) tendo sido suscitadas algumas dúvidas, a proposta de renovação de contrato da Doutora Marija
Dodig, como Investigadora FCT 2014, de Nível Inicial, pelo período de um ano, no âmbito do
Programa Investigador FCT 2014, do Centro de Análise Funcional, Estruturas Lineares e
Aplicações, foi adiada para discussão em próxima reunião; -----------------------------------------------c) a proposta de renovação de contrato da Doutora Olinda Coelho Monteiro, como Investigadora
FCT 2014, de Nível Inicial, pelo período de um ano, no âmbito do Programa Investigador FCT
2014, do Centro de Química e Bioquímica, foi aprovada por unanimidade; --------------------------d) a proposta de renovação do contrato da Doutora Célia Marina Pedroso Gouveia, como
Professora Auxiliar Convidada a zero por cento, pelo período de um ano, para o Departamento
de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, foi aprovada por unanimidade. ---------------------6. Informações e outros assuntos

Não houve outras informações a prestar ou assunto a tratar. -----------------------------------------------Deu-se por finda a presente reunião pelas doze 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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