Ata n.º 1/2020
Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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.
Tendo sido convidada, esteve presente a Presidente do Departamento de Estatística e Investigação
Operacional, Professora Eugénia Captivo.
Justificaram a ausência os Professores Amélia Rauter e Vasco Vasconcelos.
Ordem de Trabalhos
1. Aprovação da ata da reunião anterior

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

a) A proposta de renovação do contrato do Doutor José Manuel da Silva Cecílio, como Professor
Auxiliar Convidado a cem por cento, com dedicação exclusiva, pelo período de um ano, para o
Departamento de Informática, foi aprovada por maioria, com uma abstenção
b) a proposta de contratação do Doutor Filipe Miguel Peres Agapito, como Professor Auxiliar
Convidado a vinte por cento, pelo período de seis meses, para o Departamento de Química e
Bioquímica, foi aprovada por unanimidade;
c) a proposta de renovação do contrato do Doutor Ricardo Pedro Moreira Dias, como Investigador
Auxiliar Convidado a cem por cento, com dedicação exclusiva, pelo período de três anos, para o
Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por unanimidade;
d) a proposta de contratação da Doutora Carla Alexandra Mendes Lopes, como Professora Auxiliar
Convidada a quinze por cento, pelo período de seis meses, para o Departamento de Biologia
Vegetal, foi aprovada por unanimidade;
e) a proposta de renovação do contrato do Doutor Pedro Miguel Borges do Canto Mota Machado,
como Professor Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, EDCU),
pelo período de doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;
f) a proposta de renovação do contrato do Doutor João Carlos Caetano de Freitas Pires da Cruz,
como Professor Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, EDCU),
pelo período de doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;
g) a proposta de renovação do contrato da Doutora Helena de Fátima Nunes Casimiro dos Santos,
como Professora Auxiliar Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, EDCU),
pelo período de doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;
h) a proposta de renovação do contrato do Doutor Jorge Miguel de Brito Almeida Sampaio, como
Professor Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, EDCU), pelo
período de doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;
i) a proposta de renovação do contrato do Doutor Agostinho da Silva Gomes, como Professor
Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, EDCU), pelo período de
doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;
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j) a proposta de contratação da Mestre Maria Luísa Fernandes de Carvalho e Silva, como
Professora Auxiliar Convidada a setenta e cinco por cento, pelo período de seis meses, para o
Departamento de Estatística e Investigação Operacional, foi aprovada por unanimidade;
k) a proposta de renovação do contrato do Doutor Joaquim Filipe Figueiredo Alves Gaspar, como
Professor Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, ECDU), pelo
período de um ano, para o Departamento de História e Filosofia das Ciências, foi retirada.
3. Avaliação do período experimental do Doutor José Pedro Oliveira Neves Granadeiro – nomeação

da comissão prevista no n.º 4 do Despacho D/22/2014, republicado através do Despacho
D/58/2015
No âmbito do processo de avaliação do período experimental do Doutor José Pedro Oliveira Neves
Granadeiro, o Conselho Científico nomeou os Professores Vanda Brotas, Vladimir Konotop e Teresa
Alpuim para integrar a comissão prevista no número quatro do Despacho D/22/2014, republicado
através do Despacho D/58/2015.
4. Aprovação de Editais para abertura de concursos para recrutamento de postos de trabalho de

Professor, da carreira docente universitária
Os Professores Nuno Neves e Manuela Coelho apresentaram os motivos que justificam a
necessidade da abertura dos concursos agora propostos.
Colocadas a votação:
a) a proposta de edital para abertura de concurso de recrutamento para um posto de trabalho de
professor auxiliar na área disciplinar de Metodologias da Computação, foi aprovada por
unanimidade;
b) a proposta de edital para abertura de concurso de recrutamento para um posto de trabalho de
professor catedrático na área disciplinar de Biologia Marinha, foi aprovada por unanimidade dos
membros com direito a voto;
c) a proposta de edital para abertura de concurso de recrutamento para um posto de trabalho de
professor auxiliar na área disciplinar de Ciência e Tecnologia da Programação, foi aprovada por
unanimidade.
5. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço auscultou os membros deste Conselho sobre a necessidade de elaboração
de princípios orientadores para a constituição de júris de doutoramento, no sentido de se evitar
que desses júris façam parte elementos que tenham artigos em coautoria com o candidato, bem
como elementos que tenham sido orientados pelo orientador do candidato a provas. Seguiu-se um
período de troca de opiniões, tendo-se concluído que esses princípios devem existir, desde que
salvaguardadas as devidas exceções.
O Professor Luís Carriço informou que pretende apresentar ao Conselho Científico uma proposta
com um conjunto de orientações relativas à promoção de professores. Estas orientações deverão
poder contribuir já para os concursos de 2020, em particular para os de promoção, caso estes
venham a estar previstos na Lei do Orçamento do Estado. Assim, a Comissão designada por este
Conselho que está diretamente relacionada com a investigação, irá elaborar um esboço inicial do
conjunto de orientações sobre as condições mínimas para um professor progredir para associado
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ou catedrático, bem como um conjunto de orientações para aceitação de candidatos a prestação
de provas para obtenção do título de agregado e para obtenção do grau de doutor.
Deu-se por finda a presente reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos, tendo sido 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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