Aprovada em reunião de 17-3-2021
Assinado por : PEDRO MANUEL ALBERTO DE
MIRANDA
Num. de Identificação: BI031760155
Data: 2021.03.19 11:43:10+00'00'

Assinado por : LISETE MARIA RIBEIRO DE SOUSA
Num. de Identificação: BI09788765
Data: 2021.03.19 16:06:41+00'00'

Ata n.º 3/2021
Aos dezassete dias do mês de fevereiro 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 do
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
Paula, José Rebordão, Luís Gouveia, Manuel Minas da Piedade, Margarida Amaral, Margarida Telo da
Gama, Nuno Neves, Ricardo Melo, 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 das atas das reuniões anteriores

As atas número um e número dois de dois mil e vinte e um, foram aprovadas 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 cem por cento, com dedicação exclusiva, pelo período de
doze meses, para o Instituto Dom Luiz, foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de contratação do Licenciado Tiago do Carmo Julião, como Monitor, pelo período de
cinco meses, para o Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, foi aprovada
por unanimidade;
c) a proposta de contratação da Licenciada Carolina Baptista Crespo, como Monitora, pelo período
de cinco meses, para o Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, foi
aprovada por unanimidade;
d) 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, ECDU), pelo
período de vinte quatro meses, para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por
unanimidade;
e) a proposta de alteração da situação contratual da Mestre Ana Sofia Lopes Prata, de Professora
Auxiliar Convidada a setenta e cinco porcento, para Professora Auxiliar Convidada a cem por
cento, sem dedicação exclusiva, foi aprovada por unanimidade.

3. Pedidos de Licença Sabática

Nos termos constantes do manual de procedimentos relativo à concessão de licenças sabáticas,
foram submetidos a pronúncia do Conselho os pedidos de licença sabática apresentados pelos
Professores Pedro Miguel Nunes da Rosa Dias Duarte Anca-Maria Toader.
a) Foi aprovado por unanimidade que o pedido de licença sabática apresentado pelo Professor
Pedro Miguel Nunes da Rosa Dias Duarte, do Departamento de Matemática, fosse retirado da
ordem trabalhos.
b) O pedido de licença sabática apresentado pela Professora Anca-Maria Toader, do
Departamento de Matemática, mereceu parecer favorável por unanimidade.
4. Apreciação de relatórios referentes ao período de licença sabática

Nos termos constantes do manual de procedimentos relativo à concessão de licenças sabáticas,
foram submetidos a pronúncia do Conselho os relatórios de licença sabática apresentados pelas
Professoras Ana Respício, Ana Paula Afonso e Luísa Serralheiro. Submetidos a votação:
a) o relatório referente ao período de licença sabática apresentado pela Professora Ana Luísa do
Carmo Correia Respício, do Departamento de Informática, foi aprovado por unanimidade;
b) o relatório referente ao período de licença sabática apresentado pela Professora Ana Paula
Pereira Afonso, do Departamento de Informática, foi aprovado por unanimidade;
c) o relatório referente ao período de licença sabática apresentado pela Professora Maria Luísa
Mourato de Oliveira Marques Serralheiro, do Departamento de Química e Bioquímica, foi
aprovado por unanimidade.
5. Nomeação dos membros do Conselho Coordenador de Avaliação do Desempenho dos Docentes

O Professor Luís Carriço informou que o Conselho Coordenador de Avaliação do Desempenho dos
Docentes tem de ser reconstituído, em virtude da aposentação da Professora Manuela Coelho e da
jubilação da Professora Amélia Rauter. Concluiu dizendo que de acordo com a regulamentação em
vigor, o CCADD tem de ter de três a cinco vogais e que neste momento a única área científica que
não está representada é a Química, pelo que, tendo o Professor Manuel Minas da Piedade aceitado
o convite, propõe a sua nomeação como vogal do CCADD.
A proposta foi submetida a votação, tendo o Conselho Científico aprovado por unanimidade a
nomeação do Professor Manuel Eduardo Minas da Piedade como membro do Conselho
Coordenador de Avaliação do Desempenho dos Docentes.
O Conselho Coordenador de Avaliação do Desempenho dos Docentes fica assim constituído por:
Luís Manuel Pinto da Rocha Afonso Carriço (Diretor)
Pedro Miguel Alfaia Barcia Ré (Presidente do Conselho Pedagógico)
Ana Cristina Costa Neves dos Santos Azerêdo
Gracinda Maria dos Santos Gomes Moreira da Cunha
Manuel Eduardo Ribeiro Minas da Piedade
Vladimir Vladlenovich Konotop

6. Nomeação dos representantes da FCUL na Comissão Científica do Mestrado em Matemática

Financeira
A Professora Fernanda Oliveira referiu que a presente nomeação vem formalizar uma colaboração
que já existe há muito tempo. O Mestrado em Matemática Financeira é coordenado por um
docente do ISCTE, que é coadjuvado por um docente do Departamento de Matemática. O
Regulamento do Mestrado prevê que o Conselho Científico de cada uma das Escolas nomeie dois
representantes para o integrar. Assim, em cumprimento do estabelecido nas normas
regulamentares do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Matemática Financeira,
propõe-se a nomeação dos Professores João Pedro Boto e Carlos Albuquerque.
O Conselho Científico aprovou por unanimidade a nomeação dos Professores João Pedro Silva Brito
Boto e Carlos Manuel Ribeiro Albuquerque como representantes da Faculdade de Ciências na
Comissão Científica do Mestrado em Matemática Financeira.
7. Aprovação do Regulamento do Programa Doutoral em Biodiversidade, Genética e Evolução

(BIODIV)
A Professora Fernanda Oliveira referiu tratar-se de um programa doutoral em associação com a
Universidade do Porto que, deste a sua criação, tem funcionado com um regulamento tácito que
nunca tinha sido aprovado. Estando agora a decorrer o processo de avaliação deste ciclo de
estudos, é agora o momento de proceder à regularização desta situação. O regulamento, redigido
em conjunto pelos representantes de Ciências e da Universidade do Porto, regula o funcionamento
de um programa doutoral que funciona há vários anos com bastante sucesso.
Submetido a votação, o Regulamento do Programa Doutoral em Biodiversidade, Genética e
Evolução foi aprovada por unanimidade.
8. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço informou que:
─ já está em consulta pública o Plano de Recuperação e Resiliência, do qual constam algumas
mudanças em relação ao que estava previsto. Dois aspetos positivos são o programa para a
construção, adaptação e recuperação de residências para estudantes, e a possibilidade de as
Faculdades concorrerem ao Programa STEAM. Acrescentou que, em contrapartida, a investigação
é quase totalmente ignorada. Referiu, ainda, a possibilidade do envolvimento das universidades na
transição digital. Concluiu informando que o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
vai organizar uma sessão de debate sobre este assunto, a decorrer na próxima semana.
─ irá enviar para os Departamentos de Física e de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, o
despacho da Reitoria relativo à transição entre os mestrados integrados e os dois novos ciclos de
estudos. Referiu que se espera que no próximo ano praticamente já não haja alunos a frequentar
os mestrados integrados, e que os mesmos funcionarão apenas para um conjunto de alunos que
ficariam prejudicados se tivessem de mudar agora.
Deu-se por finda a presente reunião pelas onze horas e cinco 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.

