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Ata n.º 7/2021
Aos vinte e um dias do mês de abril 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 artigo vinte
e quatro–A do Código do Procedimento Administrativo e 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 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 as Presidentes de Departamento,
Professoras Solveig Thorsteinsdottir (DBA), Teresa Alpuim (DEIO) e Conceição Freitas (DG).
Foi justificada a ausência do Professor José Paula.
Por impedimento do Presidente do Conselho Científico, Professor Luís Carriço, a reunião foi presidida
pelo Vice-Presidente, Professor Pedro Miranda.

Ordem de Trabalhos
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores

A ata número cinco de dois mil e vinte e um foi aprovada por unanimidade.
A aprovação da ata número seis de dois mil e vinte e um foi adiada para a próxima reunião.
2. Propostas de contratação e renovação de contratos

a) A proposta de renovação do contrato do Doutor Rui Alberto Serra Ribeiro Santos, 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;
b) a proposta de contratação da Doutora Marisa Pinto da Silva, como Investigadora Auxiliar
Convidada, em regime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, pelo período de dezoito
meses, para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por unanimidade;
c) a proposta de renovação do contrato da Doutora Maria Alexandra Soares Gomes Cardoso de
Oliveira, como Investigadora Auxiliar Convidada, em regime de tempo integral, sem dedicação
exclusiva, pelo período de dez meses, para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada
por unanimidade;

d) a proposta de renovação do contrato da Doutora Luísa Maria Ferreira Romão Loison, como
Professora Associada Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, ECDU), pelo
período de doze meses, para o Departamento de Química e Bioquímica, foi aprovada por
unanimidade;
e) a proposta de renovação do contrato do Doutor Peter Jordan, como Professor Associado
Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, ECDU), pelo período de doze
meses, para o Departamento de Química e Bioquímica, foi aprovada por unanimidade;
f) a proposta de renovação do contrato da Doutora Mafalda Vieira da Rocha Peixoto e Bourbon de
Sampaio Pimentel, como Professora Auxiliar Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária
(art.º 32.º-A, ECDU), pelo período de doze meses, para o Departamento de Química e
Bioquímica, foi aprovada por unanimidade.
3. Avaliação do período experimental do Doutor José Maria Longras Figueiredo – nomeação dos

relatores e da comissão prevista no n.º 4 do Despacho D/22/2014, republicado através do
Despacho D/87/2016
No âmbito do processo de avaliação do período experimental, na categoria de professor associado,
do Doutor José Maria Longras Figueiredo, o Conselho Científico nomeou por unanimidade os
Professores João Lemos Pinto, do Departamento de Física da Universidade de Aveiro; e José Luís
Santos, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, para emitir parecer sobre o relatório
apresentado pelo Doutor José Figueiredo; e nomeou por unanimidade os Professores Vanda Costa
Brotas Gonçalves, Manuel Duque Pereira Monteiro Marques e Ana Isabel Araújo Simões, para
integrar a comissão prevista no número quatro do Despacho D/22/2014, republicado através do
Despacho D/86/2016.
4. Avaliação do período experimental

Considerando que no âmbito das disposições legais constantes do artigo vinte e quatro–A do
Código do Procedimento Administrativo e do número um do artigo quinto da Lei número um-A/dois
mil e vinte, de dezanove de março a presente reunião se realizou por videoconferência, a votação
relativa à avaliação do período experimental das Professoras Sara Magalhães e Susana Custódio
realizou-se através da plataforma “inqueritos.ulisboa”. As declarações de voto foram extraídas em
https://inqueritos.ciencias.ulisboa.pt/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/944647,
pelo
administrador do inquérito, e farão parte integrante do processo de avaliação do período
experimental das referidas docentes.
a) A avaliação do período experimental da Doutora Sara Newbery Raposo de Magalhães foi
aprovada por unanimidade.
b) A avaliação do período experimental Doutora Susana Inês da Silva Custódio foi aprovada por
unanimidade.
O Professor Pedro Miranda não participou na votação, por se encontrar impedido nos termos
do disposto na alínea d) do número um do artigo sexagésimo nono, do Código do Procedimento
Administrativo.
5. Apreciação de relatórios referentes ao período de licença sabática

Nos termos constantes do Manual de procedimentos relativo à concessão de licenças sabáticas,
publicado através do Despacho D/7/2019 e republicado através do Despacho D/10/2021, foram

submetidos a apreciação do Conselho Científico os relatórios referentes ao período de licença
sabática dos Professores Tiago Guerreiro, do Departamento de Informática e Vanda Brotas, do
Departamento de Biologia Vegetal.
a) O relatório referente ao período de licença sabática apresentado pelo Doutor Tiago João Vieira
Guerreiro, do Departamento de Informática, teve parecer favorável, por unanimidade.
b) O relatório referente ao período de licença sabática apresentado pela Doutora Vanda Costa
Brotas Gonçalves, do Departamento de Biologia Vegetal, teve parecer favorável, por
unanimidade.
6. Pedidos de sabática

Conforme estabelecido no Manual de procedimentos relativo à concessão de licenças sabáticas,
publicado através do Despacho D/7/2019 e republicado através do Despacho D/10/2021, foram
submetidos a pronúncia deste Conselho os pedidos de licença sabática dos Professores Octávio
Paulo, do Departamento de Biologia Animal, e Cátia Pesquita e Tiago Guerreiro, ambos do
Departamento de Informática.
O Conselho Científico pronunciou-se nos termos a seguir indicados:
a) o pedido de licença sabática apresentado pelo Doutor Octávio Fernando de Sousa Salgueiro
Godinho Paulo, do Departamento de Biologia Animal, mereceu parecer favorável por
unanimidade;
b) o pedido de licença sabática apresentado pela Doutora Cátia Luísa Santana Calisto Pesquita, do
Departamento de Informática, mereceu parecer favorável por unanimidade;
c) o pedido de licença sabática apresentado pelo Doutor Tiago João Vieira Guerreiro, do
Departamento de Informática, mereceu parecer favorável por unanimidade.
7. Proposta de alteração do Mestrado em Design para a Sustentabilidade

A proposta de alteração do Mestrado em Design para a Sustentabilidade foi aprovada por
unanimidade.
8. Informações e outros assuntos

A Professora Margarida Santos Reis informou que foram submetidas duas candidaturas ao
Concurso Estímulo ao Emprego Científico – Institucional (CEEC-Institucional), uma pela Faculdade
e outra pela FCiências.ID. Acrescentou que a candidatura da Faculdade focou-se essencialmente
nas unidades de investigação que tiveram a classificação de excelente, enquanto a da FCiências.ID
teve como foco as candidaturas a Laboratório Associado, existindo apenas uma unidade que não
faz parte desses laboratórios, o BioISI. No que diz respeito ao número de posições de cada
candidatura, informou que na candidatura da Faculdade foram propostas trinta e sete posições,
das quais vinte quatro de professor e treze de investigador, e na candidatura da FCiências.ID foram
propostas doze posições de investigador. Conclui informando que as candidaturas, bem como uma
breve explicação das mesmas serão enviadas aos presidentes dos departamentos, aos
coordenadores das unidades de investigação e aos membros deste Conselho.
A Professora Fernanda Oliveira informou que foi revogada a norma que obrigava a que os
orientadores de mestrado fossem exclusivamente doutorados. Assim, existe novamente a

possibilidade de especialistas de reconhecido mérito poderem orientar trabalhos de mestrado, em
colaboração com um docente da FCUL. Acrescentou que esta possibilidade será contemplada no
Regulamento de Estudos Pós-Graduados da FCUL, que se encontra em fase de consulta pública.
O Professor Pedro Almeida recordou que a cerimónia comemorativa dos cento e dez anos da
Faculdade de Ciências se realiza na tarde de hoje, através do canal Youtube da Faculdade.
Deu-se por finda a presente reunião pelas dez horas e cinquenta minutos, tendo sido lavrada a
presente de ata que será assinada, após leitura e aprovação, nos termos prescritos no artigo trigésimo
quarto do Código do Procedimento Administrativo.

