Ata n.º 3/2020
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, 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 Professores Margarida Santos Reis,
Fernanda Oliveira e Pedro Almeida, a Administradora Licenciada Guida Carvalheiro, e os Presidentes
de Departamento, Professores João Serra (DEGGE), Eugénia Captivo (DEIO), Conceição Freitas (DG) e
Teresa Monteiro Fernandes (DM).
Justificaram a ausência os Professores José Lino Costa e Cristina Máguas.
Antes de dar início à ordem de trabalhos o Professor Luís Carriço auscultou os membros do Conselho
no sentido de colocar em primeiro lugar a discussão do ponto cinco da ordem de trabalhos, o que
mereceu a concordância de todos.
Ordem de Trabalhos
1. Proposta de reflexão sobre os modelos de organização interna de Ciências

Este ponto da ordem de trabalhos contou com a presença do Presidente do Conselho de Escola,
Professor António Mateus, e com a Professora Ana Simões, membro do mesmo Conselho que
integra o Grupo de Trabalho que elaborou o documento aqui apresentado. O Professor António
Mateus começou por fazer uma breve descrição de como e porque surge este documento. Concluiu
referindo que o principal objetivo é desencadear esta discussão, pelo que se pretende auscultar os
membros deste Conselho no sentido de saber se se deverá, ou não, despoletá.la.
Seguiu-se um período de troca de opiniões durante o qual foram tecidas críticas positivas quanto à
necessidade de haver uma mudança no modelo organizativo da FCUL, e algumas críticas negativas
aos modelos propostos, que suscitam muitas dúvidas, quer quanto à vantagem dos mesmos, quer
quanto à sua implementação.
Terminado o período de discussão, o Professor Luís Carriço informou que será constituído um
Grupo de Trabalho para acompanhar esta matéria, composto por membros do Conselho Científico,
do Conselho de Presidentes de Departamento e do Conselho de Escola.
2. Aprovação da ata da reunião anterior

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

a) a proposta de contratação da Doutora Marta Isabel Heitor Cerejo como Professora Auxiliar
Convidada a setenta e cinco por cento, pelo período de cinco meses, foi aprovada por
unanimidade;
b) a proposta de renovação do contrato da Doutora Maria Ana de Carvalho Viana Baptista, como
Professora Associada Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, EDCU), pelo
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período de doze meses, para o Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, foi
aprovada por unanimidade.
4. Pedidos de licença sabática

De acordo com o previsto no Manual de Procedimentos relativo à Concessão de Licenças Sabáticas,
foram submetidos a pronúncia do Conselho Científico quatro pedidos de licença sabática.
Colocados a votação:
- o pedido de licença sabática apresentado pelo Professor Allyson Neves Bessani, do Departamento
de Informática, mereceu parecer favorável por unanimidade de votos;
- o pedido de licença sabática apresentado pelo Professor António Manuel Horta Branco, do
Departamento de Informática, mereceu parecer favorável por unanimidade de votos;
- o pedido de licença sabática apresentado pelo Professor Francisco José Moreira Couto, do
Departamento de Informática, mereceu parecer favorável por unanimidade de votos;
- o pedido de licença sabática apresentado pelo Professor João Carlos Balsa Silva, do Departamento
de Informática, mereceu parecer favorável por maioria de votos, com sete abstenções.
5. Relatórios de licença sabática

Nos termos previstos no Manual de Procedimentos relativo à Concessão de Licenças Sabáticas, foi
submetido a pronúncia deste Conselho o relatório de licença sabática apresentado pelo Professor
Luís Miguel Palma Correia, do Departamento de Informática, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade.
6. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço informou sobre o email enviado ontem na sequência da recomendação do
Reitor acerca do Coronavírus (COVID-19). Acrescentou que está a decorrer uma reunião do
Conselho Coordenador Universitário, cujo único ponto da ordem de trabalhos é o COVID-19,
nomeadamente, o reforço das medidas de prevenção e quais as próximas medidas a adotar. No
que se refere à Faculdade de Ciências, já foi aplicado um plano de contingência, mas até ao final da
semana terá de existir um outro plano para a eventualidade de vir a existir a necessidade de um
período de encerramento da faculdade.
Deu-se por finda a presente reunião pelas doze horas e dez 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.
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