Ata n.º 5/2019
Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta minutos, teve início a
reunião extraordinária 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 Fernanda Oliveira, Margarida Santos
Reis, Jorge Maia Alves, Hugo Miranda e Pedro Almeida. -----------------------------------------------------------Justificaram a sua ausência os Professores César Andrade e Vasco Vasconcelos. ----------------------------Tendo os Presidentes de Departamento sido convidados a assistir à reunião, estiveram presentes os
Professores, Eugénia Captivo (DEIO), Conceição Freitas (DG), André Souto em substituição do Professor
Francisco Couto (DI) e Teresa Monteiro Fernandes (DM). ----------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos
1. Proposta de alteração do Júri do concurso para recrutamento de um Professor Associado na área

disciplinar de Vulcanologia
A Professora Conceição Freitas, Presidente do Departamento de Geologia, explicou que Professor
Pedro Proença e Cunha, da Universidade de Coimbra que pertencia ao júri anteriormente aprovado,
pediu escusa do mesmo por motivos de força maior, pelo que se propõe a sua substituição pelo
Professor Fernando Rocha, da Universidade de Aveiro. -------------------------------------------------------A proposta de alteração do júri do concurso para recrutamento de um professor associado na área
da Vulcanologia foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------2. Aprovação de Editais para abertura de concursos para a carreira docente e de investigador

A Professora Teresa Monteiro Fernandes, presidente do Departamento de Matemática, apresentou
a declaração que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------«Em primeiro lugar congratulo-me com os restantes departamentos com a revitalização que
alcançaram com as medidas recentes de distribuição de vagas. Simultaneamente quero apresentar
um protesto veemente em nome do departamento de Matemática por não ter merecido o mesmo
empenho por parte da direcção. Afirmo mais que uma Faculdade de Ciências onde a Matemática
seja menorizada deste modo segue caminhos muito perigosos.
Espero sinceramente que num futuro breve esta posição seja corrigida.» --------------------------------A proposta de edital para abertura de concurso para professor auxiliar na área disciplinar de Análise
Matemática foi submetida a votação, com a condição de ser verificada a possibilidade legal de
constar nos requisitos de admissão em mérito absoluto a referência a «… seis publicações (…) com
uma pelo menos como único autor…». A proposta foi aprovada por maioria com uma abstenção e
um voto contra. O Professor Pedro Miranda apresentou a declaração de voto que a seguir se
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«Votei contra o edital do concurso de Professor Auxiliar da área de Análise Matemática porque o
critério de admissão em mérito absoluto pode configurar uma redução ilegítima do universo dos
candidatos.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta de edital para abertura de concurso para professor auxiliar nas áreas disciplinares de
Genética e Microbiologia, foi alterada, passando a ser apenas na área da Microbiologia. -----------Submetida a votação a proposta de edital para abertura de concurso para professor auxiliar na área
disciplinar de Microbiologia foi aprovada por maioria, com um voto contra. O Professor Pedro
Miranda apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve: ------------------------------------«Votei contra o edital do concurso de professor Auxiliar na área de Microbiologia por ele incluir
critérios bibliométricos 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, os números propostos parecem visar reduzir o número de candidatos e, em
consequência, o trabalho do júri, o que não constitui um objetivo legítimo em concurso público, mas
também podem configurar um ajuste ao perfil de um candidato particular o que constituiria uma
violação grave da lei.»
A proposta de edital para abertura de concurso para professor auxiliar na área disciplinar de
Probabilidades e Estatística, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------A proposta de edital para abertura de concurso para professor auxiliar na área disciplinar de
Tectónica, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------O Professor Luís Carriço esclareceu que no que concerne aos concursos para investigador, o
Conselho Científico aprova as áreas científicas e a constituição do júri e, posteriormente, é
elaborado o edital. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta de áreas científicas e de constituição do júri para o concurso de investigador foi
aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------3. Nomeação de docente da área da Matemática para o Júri das provas especiais para avaliação da

capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 anos
A Professora Fernanda Oliveira recordou que na última reunião do Conselho Científico foi nomeado
um conjunto de docentes para integrar o júri de avaliação das provas dos Maiores de 23, com
exceção do docente da Matemática, pelo que se submete agora a aprovação deste Conselho a
nomeação da Professora Helena Sezinando para integrar este júri. ----------------------------------------O Conselho Científico nomeou a Professora Helena Maria da Encarnação Sezinando (Matemática)
para integrar o Júri das provas especiais para avaliação da capacidade para a frequência do ensino
superior dos Maiores de 23 anos. -----------------------------------------------------------------------------------4. Aprovação da ata da reunião anterior

A ata número quatro de dois mil e dezanove foi aprovada por unanimidade -----------------------------
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5. Propostas de contratação e renovação de contratos

A proposta de renovação de contrato da Doutora Marija Dodig, como Investigadora FCT 2014, de
Nível Inicial, pelo período de 1 ano, no âmbito do Programa Investigador FCT 2014, do Centro de
Análise Funcional, Estruturas Lineares e Aplicações, foi aprovada por maioria com nove abstenções
e nove votos favoráveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Aprovação de dois Editais para abertura de procedimentos concursais para contratação de

doutorados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto
O Professor Luís Carriço esclareceu que apesar destes procedimentos concursais serem ao abrigo
do Decreto-Lei número cinquenta e sete de dois mil e dezasseis não serão financiados pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, mas sim por um conjunto de projetos do Grupo NLX.
Referiu ainda que um destes editais já foi aprovado por este Conselho, mas ao abrigo da norma
transitória do Decreto-Lei. No entanto, tendo terminado o prazo de submissão ao abrigo da referida
norma transitória, foi retirada a alínea respeitante à mesma. -----------------------------------------------Os dois avisos para abertura de concursos de seleção internacional para um posto de trabalho de
doutorado nas áreas científicas de Ciência e Tecnologia da Programação ou de Metodologias da
Computação, foram aprovados por unanimidade. --------------------------------------------------------------7. Informações e outros assuntos

A Professora Fernanda Oliveira referiu que, resultante do novo regime jurídico de reconhecimento
de graus académicos e diplomas de ensino superior atribuídos por instituições de ensino superior
estrangeiras, a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) deveria ter disponibilizado no início do mês
de janeiro, uma plataforma para submissão de pedidos de reconhecimento desses graus. Contudo,
só foi agora foi disponibilizada o que causou um grande atraso nestes processos. --------------------A Professora Fernanda Oliveira informou, ainda, que de acordo com a legislação agora em vigor
existem três tipos de reconhecimento: (i) reconhecimento automático – a DGES reconhece graus
obtidos no espaço europeu, Canadá e em alguns estados do Brasil e dos Estados Unidos da América;
(ii) reconhecimento de nível – reconhece-se o grau obtido numa determinada escola, como
correspondente a um grau académico do ensino superior português; (iii) reconhecimento
específico – reconhece-se um grau numa determinada área ou ramo de conhecimento.
Acrescentou, ainda, que para os reconhecimentos de nível e específico, cada escola terá de nomear
um júri que dará o seu parecer sobre os pedidos apresentados. Assim, irá ser pedido aos
presidentes dos departamentos que indiquem o nome de dois, ou três docentes para constituírem
esse júri, que será nomeado por despacho do Diretor. --------------------------------------------------------A Professora Fernanda Oliveira concluiu este assunto alertando para o facto de que uma vez
reconhecido um grau de uma determinada escola, todos os pedidos que venham dessa escola,
nessa área, têm de ser reconhecidos também, e que, caso não seja reconhecido um determinado
grau, pedidos futuros de alunos dessa escola não poderão ser concedidos. ------------------------------O Professor Luís Carriço felicitou o Doutor Henrique Leitão por ter ganho uma European Council
Research (ERC) Advanced Grant 2018. ------------------------------------------------------------------------------
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O Professor Luís Carriço felicitou, igualmente, os Professores Cristina Branquinho, Francisco Couto,
Nuno Araújo e Pedro Antunes, vencedores do Prémio Científico Universidade de Lisboa/Caixa Geral
de Depósitos 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se por finda a presente reunião pelas onze horas, 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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