Ata n.º 10/2020
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta minutos, teve início a
reunião extraordinária do Conselho Científico que, no âmbito das disposições legais constantes no
número um do artigo quinto da Lei número um-A/dois mil e vinte, de dezanove de março, se realizou
por videoconferência.
Estiveram presentes os seguintes membros do Conselho Científico, Professores Luís Carriço, Pedro
Miranda, Alexandre Andrade, César Andrade, Cristina Branquinho, Cristina Máguas, Fernando Santos,
Fernando Silva, Henrique Leitão, Isabel Fraga Alves, João Telhada, José Afonso, José Lino Costa, José
Rebordão, Luís Gouveia, Manuel Minas da Piedade, Margarida Telo da Gama, Margarida Amaral, Nuno
Neves, Ricardo Melo, Ricardo Trigo, Teresa Faria e Vasco Vasconcelos.
Estiveram ainda presentes, sem direito a voto, os Subdiretores Professores Fernanda Oliveira,
Margarida Santos Reis e Pedro Almeida; e os Presidentes de Departamento, Professoras Solveig
Thorsteinsdottir (DBA), Eugénia Captivo (DEIO) e Conceição Freitas (DG).
Justificaram a ausência os Professores Rui Malhó, Lisete Sousa e Cristina Branquinho.
Considerando a ausência justificada da Secretária do Conselho Científico, Professora Lisete Sousa, nos
termos dos números um e dois do Código do Procedimento Administrativo, interveio como suplente
o Doutor José Afonso.

Ordem de Trabalhos
1. Aprovação da ata da reunião anterior

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

a) A proposta de contratação do Doutor André Vizinho, como Investigador Auxiliar Convidado,
primeiro escalão, a quarenta por cento, pelo período de sete meses, para o Departamento de
Biologia Animal, no âmbito do Projeto LIFE “Montado & Climate”, foi aprovada por
unanimidade;
b) a proposta de contratação da Doutora Ana Cátia Proença Vasconcelos, como Investigadora
Auxiliar Convidada, primeiro escalão, a quarenta por cento, pelo período de sete meses, para o
Departamento de Biologia Animal, no âmbito do Projeto LIFE “Montado & Climate”, foi
aprovada por unanimidade;
c) a proposta de renovação de contrato do Doutor Pedro Miguel Matos Soares, como Investigador
FCT 2015, de Nível de Desenvolvimento, pelo período de um ano, no âmbito do Programa
Investigador FCT 2015, do Instituto Dom Luiz – IDL, foi aprovada por unanimidade.
3. Pedido de licença sabática do Professor Guilherme Carvalho Canhoto Carrilho da Graça

Nos termos do Manual de Procedimentos relativo à Concessão de Licenças Sabáticas, o pedido de
licença sabática apresentado pelo Professor Guilherme Carvalho Canhoto Carrilho da Graça, do
Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, foi submetido a pronúncia do
Conselho Científico, tendo merecido parecer favorável, por unanimidade de votos.
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4. Proposta de alteração do Calendário Escolar para o ano letivo 2020/2021

A Professora Fernanda oliveira explicou que a alteração do calendário escolar se prende com o facto
de ter havido um engano na contagem dos dias nas duas épocas de exame do segundo semestre,
que ficaram com menos um dia cada uma. São assim propostas as seguintes alterações:
– Segundo semestre, Exames de Época Normal
onde se lê «08-06-2021 a 19-06-2021», deve ler-se «07-06-2021 a 19-06-2021».
– Segundo semestre, Exames de Recurso
onde se lê «23-06-2021 a 03-07-2021», deve ler-se «23-06-2021 a 05-07-2021».
A proposta de alteração do Calendário Escolar para o ano letivo dois mil e vinte / dois mil e vinte e
um foi aprovada por unanimidade.
5. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço informou que na reunião do Conselho Coordenador Universitário da
passada sexta-feira, o debate centrou-se essencialmente em torno do Decreto-Lei número trinta e
nove-A, de dezasseis de julho, que refere que as instituições de ensino superior têm de dar as aulas
em conformidade com a modalidade em que os ciclos de estudos foram acreditados pela Agência
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.
No que diz respeito aos exames, o Professor Luís Carriço referiu que na Universidade de Lisboa se
pretende que os exames sejam preferencialmente presenciais ou que, não podendo ser nessa
modalidade, devem ser substituídos por provas orais. Referiu ainda que a avaliação contínua mitiga
algumas destas questões.
Ainda a respeito de exames, o Professor Luís Carriço informou que um estudo feito aos resultados
dos exames do segundo semestre revelou que os do primeiro ano do primeiro ciclo e os do segundo
ciclo foram muito semelhantes aos resultados obtidos nos dois anos letivos anteriores. Já no que
diz respeito ao segundo e ao terceiro ano do primeiro ciclo, houve alterações com algum
significado, mas ainda assim dentro de padrões aceitáveis.
Deu-se por finda a presente reunião pelas dez horas e vinte 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

O Secretário
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