Ata n.º 2/2021
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis 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, Lisete Sousa, Alexandre Andrade, Cristina Branquinho, Cristina Máguas, Fernando Santos,
Fernando Silva, Isabel Fraga Alves, João Telhada, José Afonso, José Lino Costa, José Rebordão, Manuel
Minas da Piedade, Margarida Telo da Gama, Nuno Neves, Ricardo Melo, Ricardo Trigo, Rui Malhó,
Teresa Faria e Vasco Vasconcelos.
Foram justificadas as ausências dos Professores Margarida Amaral e César Andrade.
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
Ponto Único
Aprovação da alteração ao Calendário Escolar
O Professor Luís Carriço informou que considerando as recentes alterações legislativas, que
culminaram na recomendação do Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior às instituições
científicas e de ensino superior no âmbito das medidas extraordinárias do estado de emergência, e o
despacho do Reitor no mesmo contexto, houve necessidade de aprovar um novo calendário escolar,
sendo aqui presente a proposta que foi já aprovada pelo Conselho Pedagógico.
Seguiu-se um período de troca de opiniões e apresentação de sugestões, em particular no que diz
respeito ao planeamento do segundo semestre, às aulas laboratoriais do primeiro ano e às possíveis
formas de avaliação dos alunos.
Findo o período de discussão, o Professor Luís Carriço submeteu a votação a proposta de alteração ao
Calendário Escolar para o ano letivo dois mil e vinte / dois mil e vinte e um (Anexo I), tendo a mesma
sido aprovada por maioria, com uma abstenção.
Deu-se por finda a presente reunião pelas dezoito horas e dezassete 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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