Ata n.º 1/2021
Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas e trinta minutos, teve início
a reunião 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, Lisete Sousa, Alexandre Andrade, César Andrade, Cristina Branquinho, Cristina Máguas,
Fernando Santos, Fernando Silva, Isabel Fraga Alves, João Telhada, José Afonso, José Lino Costa, José
Rebordão, Luís Gouveia, Manuel Minas da Piedade, Margarida Amaral, Margarida Telo da Gama, Nuno
Neves, Ricardo Melo, Ricardo Trigo, Rui Malhó, Teresa Faria e Vasco Vasconcelos.
Estiveram ainda presentes, sem direito a voto, os Subdiretores Professores Fernanda Oliveira, Hugo
Miranda, Jorge Maia Alves, Margarida Santos Reis e Pedro Almeida; e os Presidentes de Departamento,
Professores Solveig Thorsteinsdottir (DBA), João Serra (DEGGE), Eugénia Captivo (DEIO) e Conceição
Freitas (DG).

Ordem de Trabalhos
1. Aprovação da ata da reunião anterior

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

a) A proposta de renovação do contrato da Doutora Íris Maria Ferreira Caramalho, como
Professora Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a vinte e cinco por cento, pelo
período de doze meses, para o Departamento de Química e Bioquímica, foi aprovada por
unanimidade;
b) a proposta de contratação do Doutor Filipe Miguel Peres Agapito, como Professor Auxiliar
Convidado, em regime de tempo parcial a vinte por cento, pelo período de seis meses, para o
Departamento de Química e Bioquímica, foi aprovada por unanimidade;
c) a proposta de contratação do Mestre Sérgio Flávio Barros Antunes Alves, como Assistente
Convidado, em regime de tempo parcial a doze e meio por cento, pelo período de seis meses,
para o Departamento de Informática, foi aprovada por unanimidade;
d) 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, ECDU),
pelo período de doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;
e) 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, ECDU),
pelo período de doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;
f) 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, ECDU),
pelo período de doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;

g) 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, ECDU), pelo
período de doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;
h) 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, ECDU), pelo período de
doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade.
3. Avaliação do período experimental do Doutor José Lino Vieira de Oliveira Costa

Em virtude das medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, previstas na supracitada Lei um-A/dois mil e vinte, a
votação realizou-se por correio eletrónico, através do envio de declaração de voto, que fará parte
integrante do processo de avaliação do período experimental do Doutor José Lino Costa.
A avaliação do período experimental do Doutor José Lino Vieira de Oliveira Costa foi aprovada por
unanimidade dos membros com direito a voto.
4. Avaliação do período experimental – nomeação dos relatores e da comissão prevista no n.º 4 do

Despacho D/22/2014, republicado através do Despacho D/87/2016
Foram submetidas ao Conselho Científico propostas de nomeação de relatores e da comissão
prevista no número quatro do Despacho D/22/204, republicado através do Despacho D/87/2016,
relativos à avaliação do período experimental na categoria de professor auxiliar, dos Doutores
Raquel Conceição, do Departamento de Física; Nuno Matela, do Departamento de Física; Sara
Magalhães, do Departamento de Biologia Animal, e Susana Custódio, do Departamento de
Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia.
a) O Conselho Científico nomeou por unanimidade os Professores Mário Alexandre Teles de
Figueiredo, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa; e Nelson Fernando Pacheco da Rocha, do
Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro, para emitirem parecer sobre o
relatório apresentado pela Doutora Raquel Cruz da Conceição; e nomeou por unanimidade os
Professores José Francisco da Silva Costa Rodrigues, Maria da Conceição Pombo de Freitas e
Pedro Miguel Alfaia Barcia Ré, para integrar a comissão prevista no número quatro do Despacho
D/22/2014, republicado através do Despacho D/86/2016;
b) o Conselho Científico nomeou por unanimidade os Professores Mário Alexandre Teles de
Figueiredo, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa; e Nelson Fernando Pacheco da Rocha, do
Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro, para emitirem parecer sobre o
relatório apresentado pelo Doutor Nuno Miguel de Pinto Lobo e Matela; e nomeou por
unanimidade os Professores Maria da Luz da Costa Pereira Mathias, Jorge Augusto Mendes de
Maia Alves e Pedro Miguel Alfaia Barcia Ré, para integrar a comissão prevista no número quatro
do Despacho D/22/2014, republicado através do Despacho D/86/2016;
c) o Conselho Científico nomeou por unanimidade os Professores Maria da Luz Costa Pereira
Mathias, do Departamento de Biologia Animal; e Leonor Cancela, do Departamento de Ciências
Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, para emitirem parecer sobre o relatório

apresentado pela Doutora Sara Newbery Raposo de Magalhães; e nomeou por unanimidade os
Professores Maria Teresa de Lemos Monteiro Fernandes, Vladimir Vladlenovich e Fernando
Jorge Inocêncio Ferreira, para integrar a comissão prevista no número quatro do Despacho
D/22/2014, republicado através do Despacho D/86/2016;
d) o Conselho Científico nomeou por unanimidade os Professores Pedro Manuel Alberto de
Miranda, do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia; e Mourad
Bezzeghoud, do Departamento de Física da Universidade de Évora, para emitirem parecer sobre
o relatório apresentado pela Doutora Susana Inês da Silva Custódio; e nomeou por unanimidade
os Professores Maria Teresa de Lemos Monteiro Fernandes, Maria Margarida de Mello dos
Santos Reis Guterres da Fonseca e Luís Miguel Parreira e Correia, para integrar a comissão
prevista no número quatro do Despacho D/22/2014, republicado através do Despacho
D/86/2016.
5. Pedidos de Licença Sabática

Conforme estabelecido no manual de procedimentos relativo à concessão de licenças sabáticas
foram submetidos a pronúncia deste Conselho os pedidos de licença sabática apresentados pelos
Professores Luís Alberto dos Santos Antunes e Sara Alexandra Cordeiro Madeira.
O pedido de licença sabática apresentado pelo Professor Luís Alberto dos Santos Antunes, do
Departamento de Informática, mereceu parecer favorável por unanimidade.
O pedido de licença sabática apresentado pela Professora Sara Alexandra Cordeiro Madeira, do
Departamento de Informática, mereceu parecer favorável por unanimidade.
6. Aprovação das alterações propostas ao Doutoramento em Biodiversidade, Genética e Evolução,

em associação e liderado pela Universidade do Porto
A Professora Fernanda Oliveira referiu tratar-se de um Doutoramento em associação, que é
liderado pela Universidade do Porto. Informou que as alterações incidem apenas no Curso de
Formação Avançada. Informou ainda que esta alteração teve parecer favorável do Conselho de
Presidentes de Departamento.
Submetida a votação, a proposta de alteração ao Doutoramento em Biodiversidade, Genética e
Evolução, foi aprovada por unanimidade.
7. 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 nos termos do Regulamento do processo de avaliação
da capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 anos na Universidade de
Lisboa, o Conselho Científico nomeou, em março de dois mil e dezanove, o júri das provas dos
Maiores de 23, e aprovou a alteração da sua composição em fevereiro de dois mil e vinte. Tendo
ocorrido agora o pedido de substituição do membro do júri da área da Estatística, propõe-se a sua
substituição pela Professora Fernanda Diamantino, do Departamento de Estatística e Investigação
Operacional.

O Conselho Científico aprovou por unanimidade a nomeação da Professora Maria Fernanda Nunes
Diamantino, para integrar o júri das provas especiais para avaliação da capacidade para a frequência
do ensino superior dos Maiores de 23 anos, que passa a ter a seguinte composição:
−
−
−
−
−

Luís Manuel Gaspar Pedro (Biologia)
Maria Fernanda Nunes Diamantino (Estatística)
Luís Filipe dos Santos Garcia Peralta (Física)
Nuno Lamas de Almeida Pimentel (Geologia)
Maria da Estrela Borges de Melo Jorge (Química)

8. Aprovação dos representantes da FCUL nas Comissões Científicas dos Mestrados em Ensino

A Professora Fernanda Oliveira informou que nos termos das normas regulamentares em vigor,
compete ao Conselho Científico de cada Escola corresponsável a nomeação de um professor para
integrar a Comissão Científica de cada Mestrado em Ensino.
Nos termos do número seis, do artigo oitavo do Regulamento Geral dos Ciclos de Estudos de
Mestrado em Ensino, o Conselho Científico aprovou por unanimidade a nomeação dos seguintes
professores para a Comissão Científica dos Mestrados em Ensino:
−
−
−
−

Mestrado em Ensino da Matemática, Maria Amélia Dias da Fonseca
Mestrado em Ensino da Biologia/Geologia, Maria Carla Ribeiro Kullberg
Mestrado em Ensino da Física/Química, Rui Jorge Lourenço Santos
Mestrado em Ensino da Informática, Ana Paula Pereira Afonso

9. Alteração do modelo de Edital para abertura de procedimentos concursais para recrutamento de

docentes
O Professor Luís Carriço informou que na última reunião do Conselho Coordenador Universitário o
Reitor deixou claro que não aceitaria mais editais para concursos de pessoal docente que referissem
explicitamente que os membros do júri têm a possibilidade de fazer a ponderação dos parâmetros,
uma vez que o júri não pode atribuir a ponderação depois de conhecer os candidatos. Acrescentou
que, neste sentido, coloca à consideração dos membros deste Conselho duas opções possíveis para
vigorarem enquanto não for alterado o regulamento de concursos:
─ retirar dos editais a frase que atribui aos membros do júri a possibilidade de fazer a ponderação
por parâmetros, passando a ser ponderadas apenas as vertentes;
─ o Conselho Científico definir a ponderação a atribuir a cada um dos parâmetros, para que conste
do edital a publicar, ficando essa ponderação definida antes de serem entregues as candidaturas e
conhecidos os candidatos.
Seguiu-se um período de discussão sobre o assunto, no qual foram expostas várias opiniões sobre
as opções apresentadas.
Findo o período de discussão, as duas opções foram colocadas a votação, tendo sido aprovado por
maioria, com uma abstenção, retirar do edital a frase que atribui aos membros do júri a
possibilidade de fazer a ponderação dos parâmetros.

10. Aprovação de Editais para abertura de procedimentos concursais para recrutamento de

Professores Associados
Tendo em consideração a aprovação do ponto anterior, o Professor Luís Carriço submeteu os editais
a votação.
Antes de se proceder à votação da proposta de edital para a abertura de procedimento concursal
para recrutamento de um professor associado na área de Biologia Evolutiva, a Presidente do
Departamento de Biologia Animal interveio para referir que a presidência do Departamento de
Biologia Animal não concorda com a abertura desta vaga, por saber que muitos dos melhores
docentes do DBA se vão sentir fortemente injustiçados pelos moldes deste concurso, situação que
pode ter consequências para o funcionamento do Departamento. O Professor Luís Carriço
asseverou que esta vaga para um concurso internacional é proposta pela Direção para a
contratação de alguém do mais elevado mérito para a área em questão, ajudando assim a colmatar
o deficit de Professores Associados do Departamento, e que, para mitigar ainda mais a questão
levantada pela Presidente do DBA, solicitou à sua Presidente uma proposta para abertura de uma
outra vaga de Professor Associado, que o Departamento recusou.
Submetidas a votação:
– a proposta de Edital para abertura de procedimento para recrutamento de um Professor
Associado, na área disciplinar de Biologia Evolutiva, nos domínios específicos de Ecologia Evolutiva
e Biologia de Invertebrados, foi aprovado por maioria com três abstenções, dos membros com
direito a voto;
– a proposta de Edital para abertura de procedimento para recrutamento de um Professor
Associado, na área disciplinar de Sistemas Sustentáveis de Energia, nos domínios específicos de
Energia e Ambiente em Edifícios, ou Avaliação de Recursos Renováveis em Energia, ou Sistemas
Fotovoltaicos, foi aprovado por unanimidade dos membros com direito a voto;
– a proposta de Edital para abertura de procedimento para recrutamento de um Professor
Associado, na área disciplinar de Física da Matéria Condensada e Nanotecnologia, no domínio
específico de Matéria Mole, foi aprovado por unanimidade dos membros com direito a voto;
– a proposta de Edital para abertura de procedimento para recrutamento de um Professor
Associado, na área disciplinar de Sistemas de Informação, no domínio específico de Interação
Pessoa-Máquina, foi aprovado por unanimidade dos membros com direito a voto.
11. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço informou que existe uma forte possibilidade de a partir da próxima semana
se proceder ao encerramento das atividades presenciais na Universidade de Lisboa, em virtude do
acentuado aumento de casos de COVID-19 no país. Esclareceu que o Reitor voltou a deixar muito
claro que não haverá exames não presenciais, o que significa que os exames terão de ser adiados.
Acrescentou que a acontecer, este encerramento será muito idêntico àquele que aconteceu em
março, com a passagem da lecionação da totalidade das aulas para o regime não presencial.
Concluiu dizendo que se manterão as atividades de investigação, mas que só se deverá deslocar à
faculdade quem tem efetivamente trabalhos a decorrer, que não possam ser executados
remotamente.

Deu-se por finda a presente reunião pelas treze horas e trinta e 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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