Ata n.º 7/2019
Aos quinze dias do mês de maio 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 Fernanda Oliveira, Hugo Miranda e
Pedro Almeida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justificaram a sua ausência os Professores Luís Gouveia, Cristina Máguas e Margarida Telo da Gama. Ordem de Trabalhos
1. Aprovação da ata da reunião anterior

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

a) A proposta de renovação de contrato do Doutor Ricardo Alexandre dos Santos Ramalho, como
Investigador FCT 2015, de Nível Inicial, pelo período de um ano, no âmbito do Programa
Investigador FCT 2015, do Instituto Dom Luiz (IDL), foi aprovada por unanimidade; --------------b) a proposta de renovação do contrato do Doutor Rui André Correia de Oliveira, como Professor
Auxiliar Convidado a cem por cento, com dedicação exclusiva, pelo período de um ano, para o
Departamento de Informática, foi aprovada por unanimidade; -----------------------------------------c) a proposta de renovação de contrato do Doutor Nelson José Godinho Nunes, como Investigador
FCT 2015, de Nível de Desenvolvimento, pelo período de um ano, no âmbito do Programa
Investigador FCT 2015, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, foi aprovada por
unanimidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------d) a proposta de renovação de contrato do Doutor António José Cunha da Silva, como Investigador
FCT 2015, de Nível de Desenvolvimento, pelo período de um ano, no âmbito do Programa
Investigador FCT 2015, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, foi aprovada por
unanimidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------e) a proposta de renovação do contrato do Doutor Rui Alberto Serra Ribeiro dos Santos, como
Professor Auxiliar Convidado a zero por cento, pelo período de um ano, para o Departamento
de Física, foi aprovada por unanimidade; ---------------------------------------------------------------------3. Aprovação de novos ciclos de estudos

A Professora Fernanda Oliveira referiu que o novo regime jurídico dos graus e diplomas do ensino
superior, em vigor desde agosto de dois mil e dezoito, determina a extinção dos mestrados
integrados nas áreas da engenharia, os quais, caso as instituições assim o entendam, poderão ser
substituídos por cursos de licenciatura e de mestrado. Os cursos aqui apresentados vêm substituir
os três mestrados integrados que existem atualmente na Faculdade, nomeadamente, Engenharia
Biomédica e Biofísica, Engenharia da Energia e do Ambiente e Engenharia Física. ----------------------
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A Professora Fernanda Oliveira informou que os coordenadores dos novos ciclos de estudos foram
convidados a estar presentes na reunião, a fim de prestarem os esclarecimentos tidos por
convenientes. Assim, neste ponto da ordem de trabalhos a reunião contou com a presença dos
Professores Olinda Conde, coordenadora da licenciatura e do mestrado em Engenharia Física;
Guilherme Graça, coordenador da licenciatura e do mestrado em Engenharia da Energia e do
Ambiente; e Hugo Ferreira, coordenador da licenciatura e do mestrado em Engenharia Biomédica
e Biofísica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Professora Fernanda Oliveira concluiu informando que estes cursos tiveram já parecer favorável
dos Conselhos de Departamento dos departamentos envolvidos e do Conselho de Presidentes de
Departamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Os coordenadores fizeram uma breve apresentação dos novos ciclos de estudos, seguindo-se um
período de discussão sobre as propostas apresentadas. ------------------------------------------------------Submetida a votação: --------------------------------------------------------------------------------------------------- a proposta de Licenciatura em Engenharia Biomédica e Biofísica foi aprovada por
unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- a proposta de Mestrado em Engenharia Biomédica e Biofísica foi aprovada por unanimidade;
 a proposta de Licenciatura em Engenharia Física foi aprovada por unanimidade; ------------- a proposta de Mestrado em Engenharia Física foi aprovada por unanimidade; ---------------- a proposta de Licenciatura em Engenharia da Energia e do Ambiente foi aprovada por
maioria, com cinco votos contra e três abstenções; ---------------------------------------------------- a proposta de Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente foi aprovada por maioria,
com quatro abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta de Calendário Escolar para o ano letivo 2019/2020

A Professora Fernanda Oliveira informou que nos termos dos estatutos da FCUL a proposta de
calendário escolar aqui apresentada teve já o parecer favorável dos Conselhos Pedagógico e de
Presidentes de Departamento. Informou ainda que a proposta segue as recomendações da Reitoria
da Universidade de Lisboa. Chamou a atenção para o facto de este ano estar previsto o “Dia da
Investigação”, que terá lugar a trinta de outubro e que nesse dia não haverá aulas. ------------------O Conselho Científico pronunciou-se favoravelmente, por maioria com uma abstenção, à proposta
de calendário escolar para o ano letivo dois mil e dezanove /dois mil e vinte. --------------------------5. Pedidos de Licença Sabática

O Professor Luís Carriço referiu que de acordo com o manual para a concessão de licenças sabáticas,
o Conselho Científico tem de se pronunciar sobre os pedidos de licença sabática apresentados pelos
docentes, considerando o interesse científico e estratégico para a Faculdade. -------------------------O pedido de licença sabática apresentado pelo Professor Alessandro Margheri, do Departamento
de Matemática, mereceu parecer favorável por maioria de votos, com um voto contra e uma
abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O pedido de licença sabática apresentado pelo Professor Fernando Jorge Inocêncio Ferreira, do
Departamento de Matemática, mereceu parecer favorável por unanimidade de votos. --------------
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O pedido de licença sabática apresentando pela Professora Gracinda Maria dos Santos Gomes
Moreira da Cunha, do Departamento de Matemática, mereceu parecer favorável por unanimidade
de votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O pedido de licença sabática apresentado pelo Professor Hugo Ricardo Nabais Tavares, do
Departamento de Matemática, mereceu parecer favorável por maioria de votos, com um voto
contra e uma abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------O pedido de licença sabática apresentado pela Professora Susana Duarte Cordeiro Correia dos
Santos, do Departamento de Matemática, mereceu parecer favorável por maioria de votos, com
um voto contra e uma abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------O pedido de licença sabática apresentado pela Professor Luís Manuel Henriques Marques Matias,
do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, mereceu parecer favorável por
unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------6. Proposta de alteração de Edital para abertura de procedimento concursal para contratação de

doutorado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto
O Professor Luís Carriço informou que este edital foi aprovado em reunião deste Conselho com a
remuneração mensal no nível quarenta e nove, que corresponde ao último escalão do nível inicial.
Tendo em consideração que a contratação será ao abrigo de projetos e o montante disponível
nestes para o financiamento desta contratação, propõe-se a alteração do Edital e do respetivo
contrato para o nível anterior, ou seja, o nível quarenta e quatro. -----------------------------------------Submetida a votação a proposta de alteração foi aprovada por unanimidade, pelo que o ponto cinco
do edital passa a ter a seguinte redação: «5. A remuneração mensal a atribuir é a prevista no n.º 1
do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro, correspondente ao nível
44 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro,
sendo de 2.694,75 Euros.»
7. Informações e outros assuntos

A Professora Fernanda Oliveira: ------------------------------------------------------------------------------------- referiu que os presidentes dos departamentos devem ser alertados para o facto de ser
necessário disponibilizar as fichas de unidades curriculares (FUC) dos cursos em processo de
alteração, quando os mesmos forem apreciados nos órgãos estatutariamente previstos,
nomeadamente no Conselho Científico; ------------------------------------------------------------------ alertou para a necessidade de informar os coordenadores dos ciclos de estudos em processo
de alteração, que têm de ser cumpridas as recomendações sobre as horas de contacto que
foram apresentadas na última reunião realizada com esses coordenadores; ------------------- informou que a partir do final do mês de maio e até julho vai realizar-se a avaliação das
unidades de investigação e que as reuniões com as comissões de avaliação terão lugar na
sala de atos. Considerando que durante os meses de junho e julho se realiza um elevado
número de provas de doutoramento, sempre que haja coincidência de datas, as provas
realizar-se-ão numa outra sala; -------------------------------------------------------------------------------
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 referiu que, no que diz respeito às unidades curriculares transversais (de licenciatura),
existem algumas cuja transversalidade é baixa. Nesta fase de mudança esta questão está a
ser discutida em seio de Direção e o entendimento é que: ------------------------------------------i. devem ser consideradas da área científica “Formação Cultural Social e Ética” (FCSE) as
unidades curriculares lecionadas pelo GAPsi e as de voluntariado; --------------------------ii. as unidades curriculares lecionadas pelo Departamento de História e Filosofia das
Ciências devem ser atribuídas à área científica História e Filosofia das Ciências e da
Tecnologia; -------------------------------------------------------------------------------------------------iii. as unidades curriculares da área científica “Ciências Empresariais, da Gestão e da
Organização” (CEGO) devem ser incluídas no lote dos doze ECTS de formação em outras
áreas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Em suma, a ideia é que estes doze ECTS que todas as licenciaturas têm de ter, devem ser
lecionados e ser da responsabilidade de um departamento que não seja o responsável pelo
curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Professor Hugo Miranda informou que vamos publicar em www.biblios.ciencias.ulisboa.pt, o
registo bibliográfico de todas as publicações da faculdade. Com o lançamento desta plataforma
deixa de haver pedidos sistemáticos sobre as publicações. A informação, que tem de ser carregada,
vai estar associada às pessoas e, consequentemente, às unidades de investigação. -------------------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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