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Ata n.º 9/2021
Aos dezanove dias do mês de Maio de dois mil e vinte e um, pelas nove horas, 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 Luís Carriço, Pedro
Miranda, Lisete Sousa, Alexandre Andrade, César Andrade, Cristina Branquinho, Cristina Máguas,
Fernando Santos, Fernando Silva, João Telhada, José Afonso, José Lino Costa, José Paula, José
Rebordão, 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.

Ordem de Trabalhos
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores

As atas número seis e sete de dois mil e vinte e um foram aprovadas por unanimidade
A ata número oito de dois mil e vinte e um foi, igualmente, aprovada por unanimidade depois de
alterado o primeiro parágrafo do tópico “Eleição do presidente de Departamento” de:
«Na eleição do Presidente de Departamento Foi colocada a votação a existência de um processo
explícito de candidatura, tendo sido aprovado por maioria, com uma abstenção.»,
para:
«Na eleição do Presidente de Departamento Foi colocada a votação a existência de um processo de
candidatura, tendo sido aprovado por maioria, com uma abstenção.».
2. Propostas de contratação e renovação de contratos

a) A proposta de contração da Doutora Helena Maria da Conceição Cotrim, como Professora
Auxiliar Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32-A, ECDU), pelo período de doze
meses para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de contratação do Doutor David Miguel Rodrigues Pera, como Investigador Auxiliar
Convidado, primeiro escalão, sem dedicação exclusiva, pelo período de doze meses, para o
Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, foi aprovada por unanimidade;
c) a proposta de contratação do Doutor Ricardo Cruz de Carvalho, como Investigador Auxiliar
Convidado, primeiro escalão, a cem por cento, pelo período de dezoito meses, para o
Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por unanimidade.

3. 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 reunião realizou-se por videoconferência, a votação relativa à
avaliação do período experimental dos Professores Célia Miguel, Nuno Matela e Raquel Conceição
foi efetuada através da plataforma “Inquéritos Ciências.”. As declarações de voto foram extraídas
em https://inqueritos.ciencias.ulisboa.pt/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/389484 pelo
administrador do inquérito, e farão parte integrante do processo de avaliação do período
experimental dos referidos docentes.
a) A avaliação do período experimental da Doutora Célia Maria Romba Rodrigues Miguel, do
Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por unanimidade.
b) A avaliação do período experimental do Doutor Nuno Miguel de Pinto Lobo e Matela, do
Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade.
c) A avaliação do período experimental da Doutora Raquel Cruz da Conceição, do Departamento
de Física, foi aprovada por unanimidade.
4. Proposta de dois novos ciclos de estudos

A Professora Fernanda Oliveira informou que este ponto da ordem de trabalhos conta com a
presença das Coordenadoras do Mestrado e da Licenciatura em Geologia, Professoras Ana Cristina
Azerêdo e Carla Kullberg, respetivamente.
Antes de dar início à discussão, a Professora Fernanda Oliveira felicitou e agradeceu o esforço do
Departamento de Geologia na concretização destas propostas, que foram apresentadas na
sequência da avaliação feita há seis anos pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES).
A Professora Carla Kullberg apresentou de forma sumária as alterações efetuadas referindo a
redução de créditos na área das Ciências da Terra, o que levou à criação de uma estrutura que não
tem opções. Referiu, ainda, que este ciclo de estudos procura dar aos alunos uma formação o mais
ampla possível, remetendo o aprofundamento de matérias para o Mestrado.
A Professora Ana Azerêdo agradeceu as palavras proferidas pela Professora Fernanda Oliveira, bem
como a possibilidade de estar presente nesta reunião para responder a questões que possam
eventualmente surgir. Fez uma apresentação das alterações efetuadas, referindo ter sido uma
reestruturação bastante significativa e profunda dos dois ciclos de estudos, que levou à passagem
de um regime de quatro mais um e meio, para um regime de três mais dois, estes dois com três
áreas de especialização.
O Professor César Andrade, na qualidade de docente do Departamento de Geologia, agradeceu,
em nome do Departamento, todo o trabalho realizado e o todo o apoio prestado pela Professora
Fernanda Oliveira, que foi fundamental na concretização destas propostas.
Submetidas a votação:
a) a proposta de Licenciatura em Geologia foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de Mestrado em Geologia foi aprovada por unanimidade.
5. Proposta de alteração do Mestrado em Microbiologia

A Professora Fernanda Oliveira informou que a instituição proponente deste ciclo de estudos é o
Instituto Superior Técnico (IST) e que a Faculdade de Ciências é parceira no consórcio que o

sustenta. Informou, ainda, que o IST propôs à A3ES uma alteração do ciclo de estudos, que incidia
sobre o plano de estudos, em virtude da mudança da topologia e designação de algumas unidades
curriculares da sua responsabilidade. A proposta foi submetida à A3ES, que procedeu à sua
devolução, uma vez que se trata de um ciclo de estudos em associação e, como tal, carece de
aprovação dos órgãos científicos de cada uma das Escolas do consórcio. Considerando esta
circunstância, houve um pedido do IST para que as Escolas envolvidas aprovassem estas alterações,
que já foram submetidas para avaliação pela A3ES.
Submetida a votação a proposta de alteração do Mestrado em Microbiologia foi aprovada por
unanimidade.
6. 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 referiu 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, em março de dois mil e dezanove o Conselho Científico nomeou o júri dessas provas e
procedeu à última alteração da sua composição em Janeiro de dois mil e vinte e um. Tendo o
Professor Luís Pedro, do Departamento de Biologia Vegetal, solicitado a sua substituição, propõe-se
ao Conselho Científico a nomeação da Professora Gabriela Rodrigues, do Departamento de Biologia
Animal, para integrar este júri
Submetida a votação a proposta de alteração da composição do júri das provas especiais para
avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 anos foi aprovada
por unanimidade, pelo que a composição do júri passa a ser a seguinte:
─ Maria Gabriela Gomes de Figueiredo Rodrigues (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)
7. Substituição de membros da Comissão de Creditação

A Professora Fernanda Oliveira recordou que esta Comissão foi designada por este Conselho em
Julho de dois mil e dezoito e que a última alteração ocorreu em Novembro de dois mil e vinte.
Tendo o Professor João Telhada, do Departamento de Estatística e Investigação Operacional, e o
Professor Luís Peralta, do Departamento de Física, solicitado a substituição, propõe-se a designação
do Professor Francisco Gama Conceição, do Departamento de Estatística e Investigação
Operacional, e da Professora Guiomar Evans, do Departamento de Física, para integrar a Comissão.
Submetida a votação, a proposta de substituição dos membros da Comissão de Creditação mereceu
a concordância do Conselho Científico, passando a Comissão a ser constituída por:
─ Carlos António da Silva Assis (DBA)
─ Ana Maria de Fátima Gonçalves Reis (DBV)
─ Cristina Maria de Sousa Catita Catita (DEGGE)
─ Francisco Alexandre Saldanha da Gama Nunes Conceição (DEIO)

─ Luís Filipe dos Santos Garcia Peralta (DF)
─ Guiomar Gaspar de Andrade Evans (DF)
─ Maria Carla Ribeiro Kullberg (DG) - Presidente
─ Maria Beatriz Duarte Pereira do Carmo (DI)
─ António Manuel Silva Ferreira (DI)
─ Isabel Maria André Ferreirim (DM)
─ Maria da Estrela Borges de Melo Jorge (DQB - Química e Química Tecnológica))
─ António Eduardo do Nascimento Ferreira (DQB - Bioquímica)
8. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço manifestou o seu agrado com o facto de terem sido recebidas mais de
setenta propostas de novos cursos de pós-graduação não conferentes de grau, na sequência do
repto lançado pela Comissão nomeada para olhar para os fundos do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR). Conclui referindo que o elevado número de propostas recebidas demonstra a
vontade de toda a comunidade de Ciências em olhar para ofertas paralelas à dos cursos conferentes
de grau, a há muito solicitada pela tutela e pela sociedade em geral.
A Professora Margarida Amaral informou que o grupo de cientistas e empresários que apresentou
no ano passado o Manifesto para a Ciência, iria ter esta tarde uma audiência com o Presidente da
República, que contará com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Manuel Heitor.
A Professora Margarida Santos Reis informou que o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior está a fazer uma ronda pelos Laboratórios Associados, tendo já realizado algumas
reuniões, o que significa que, aparentemente, haverá ainda alguma margem para negociação.
Deu-se por finda a presente reunião pelas onze horas e trinta 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.

