Ata n.º 2/2020
Aos dezanove dias do mês de fevereiro 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.
Estiveram ainda presentes, sem direito a voto, os Subdiretores Professores Fernanda Oliveira, Hugo
Miranda e Pedro Almeida.
Justificaram a ausência os Professores José Lino Costa, Cristina Máguas e Pedro Miranda.
Ordem de Trabalhos
1. Aprovação da ata da reunião anterior

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

a) A proposta de renovação do contrato do Doutor Ricardo Filipe Domingos Tomé, como
Investigador Auxiliar Convidado a 100 %, com dedicação exclusiva, pelo período de um ano, para
o Instituto Dom Luiz, foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de contratação da Licenciada Alexandra Sofia Ribeiro de Almeida, como Monitora,
pelo período de cinco meses, para o Departamento de Estatística e Investigação Operacional,
foi aprovada por unanimidade;
c) a proposta de renovação do contrato do Doutor António Joaquim Amorim Santos, como
Professor Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, EDCU), pelo
período de um ano, para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por unanimidade;
d) a proposta de contratação do Licenciado João Ye, como Monitor, pelo período de cinco meses,
para o Departamento de Informática, foi aprovada por unanimidade;
e) a proposta de renovação do contrato do Licenciado Ricardo Mateus Shimura, como Monitor,
pelo período de cinco meses, para o Departamento de Matemática, foi aprovada por
unanimidade;
f) a proposta de contratação do Licenciado Yan Ribeiro Cardoso de Souza, como Monitor, pelo
período de cinco meses, para o Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia,
foi aprovada por unanimidade;
g) a proposta de contratação do Licenciado Henrique João Ribeiro Bonifácio, como Monitor, pelo
período de cinco meses, para o Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia,
foi aprovada por unanimidade.
3. Proposta de alteração do Edital para recrutamento de um Professor Catedrático na área

disciplinar de Biologia Marinha
A Professora Manuela Coelho, na qualidade de Presidente do Departamento de Biologia Animal,
informou serem as seguintes as alterações propostas: (i) constituição do júri, em virtude do
Professor Adelino Canário ter manifestado agora a sua indisponibilidade para integrar o júri,
passando o mesmo a ser constituído pelos cinco elementos anteriormente aprovados; (ii) a inclusão
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do projeto pedagógico nos parâmetros de avaliação e seriação em mérito relativo, com a respetiva
divisão equitativa da percentagem de valoração com o projeto científico.
A proposta de alteração ao edital para recrutamento de um professor catedrático na área
disciplinar de Biologia Marinha foi aprovada por unanimidade.
4. Avaliação do período experimental do Doutor José Pedro Oliveira Neves Granadeiro

Nos termos do previsto no número seis do Despacho D/22/2014, republicado através do Despacho
D/87/2016, o Conselho Científico procedeu a votação, tendo aprovado por unanimidade a
avaliação do período experimental do Doutor José Pedro de Oliveira Neves Granadeiro, na
categoria de professora auxiliar.
5. Avaliação do período experimental do Doutor Tiago João Vieira Guerreiro – nomeação da

comissão prevista no n.º 4 do Despacho D/22/2014, republicado através do Despacho D/87/2016
No âmbito do processo de avaliação do período experimental do Doutor Tiago João Vieira
Guerreiro, o Conselho Científico nomeou os Professores Gracinda Gomes, Ana Simões e Feridum
Turkman para integrar a comissão prevista no número quatro do Despacho D/22/2014, republicado
através do Despacho D/87/2016.
6. Pedidos de licença sabática

Conforme estipulado no Manual de Procedimentos relativo à Concessão de Licenças Sabáticas,
foram submetidos a pronúncia do Conselho Científico três pedidos de licença sabática. Colocados
a votação:
- o pedido de licença sabática apresentado pela Professora Ana Cristina Melo e Sousa Albuquerque
Barroso, do Departamento de Matemática, mereceu parecer favorável por unanimidade de votos;
- o pedido de licença sabática apresentado pela Professora Maria Teresa Faria da Paz Pereira, do
Departamento de Matemática, mereceu parecer favorável por unanimidade de votos;
- o pedido de licença sabática apresentado pela Professora Marília Cristina de Sousa Antunes, do
Departamento de Estatística e Investiga, mereceu parecer favorável por unanimidade de votos.
7. Proposta de alteração do Mestrado em Biologia dos Recursos Vegetais

A Professora Fernanda Oliveira referiu que a coordenação do Mestrado em Biologia dos Recursos
Vegetais solicitou a inclusão de uma nova área científica: “Outra”, por forma a permitir que os
alunos possam realizar unidades curriculares que não estão previstas no plano de estudos.
Acrescentou que estas unidades curriculares podem ser da FCUL ou de qualquer uma das Escolas
da Universidade de Lisboa. Concluiu informando que esta alteração foi já objeto de concordância,
quer pelo Conselho de Presidentes de Departamento, quer pelo Conselho Pedagógico.
Colocada a votação, a proposta de alteração do Mestrado em Biologia dos Recursos Vegetais foi
aprovada por unanimidade.
8. Alteração da composição do júri das provas especiais para avaliação da capacidade para a

frequência do ensino superior dos Maiores de 23 anos
A Professora Fernanda Oliveira lembrou que, de acordo com o estipulado no regulamento do
processo de avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 anos

2/3

na Universidade de Lisboa, o Conselho Científico designou este júri há cerca de um ano. Tendo-se
verificado a aposentação da docente então designada para a área da Química, Professora Maria
Helena Mendonça, é necessário proceder-se à sua substituição, pelo que se propõe a Professora
Estrela Jorge.
O Conselho Científico aprovou por maioria, com uma abstenção, a nomeação da Professora Maria
da Estrela Borges de Melo Jorge para integrar o júri das provas especiais para avaliação da
capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 anos.
9. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço informou que se realizou ontem uma reunião do Conselho Coordenador
Universitário, na qual foram abordados temas como o limite de 3% ao aumento da massa salarial
em 2020; a disponibilização de verbas pela tutela para a efetivação dos contratos homologados ao
abrigo do PREVPAP; ou a alteração aos procedimentos de reconhecimento de graus.
O Professor Luís Carriço informou sobre as recomendações emanadas do Conselho Geral na
sequência da análise do Relatório de Avaliação Interna da Universidade de Lisboa, tendo referido
que estas recomendações estão na linha daquilo que é o programa da Direção da FCUL. Seguiu-se
um período de troca de opiniões sobre as mesmas.
O Professor Luís Carriço informou que, conforme se pode verificar no relatório de atividades, o
Tec Labs voltou a demonstrar que é sustentável e que, de acordo com o plano de atividades é
expectável que tenha um impacto crescente e positivo na faculdade.
Por último, o Professor Luís Carriço referiu que o Encontro Nacional sobre Investigação em
Alterações Climáticas, que se realizou na FCUL nos últimos dois dias, foi um enorme sucesso, quer
pela qualidade das intervenções, quer pelo número de unidades de investigação de todo o país que
participaram, quer ainda pela presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do
Ministro do Mar, da Secretária de Estado do Ambiente e do Vereador do Ambiente da Câmara
Municipal de Lisboa, entidade que esteve na origem deste encontro. Informou, ainda, ter sido
anunciado neste evento que: (i) o Encontro de encerramento da “Lisboa Capital Verde Europeia
2020” se irá realizar na FCUL, no próximo mês de novembro; (ii) vão ser constituídas três cátedras
na área das alterações climáticas, a que a Faculdade de candidatará.
Deu-se por finda a presente reunião pelas onze horas e cinquenta 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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