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Em cumprimento do estabelecido na alínea b) do número dois do artigo centésimo terceiro do Regime
Jurídico das Instituições de Ensino Superior, e do número quatro do artigo trigésimo primeiro do
Código do Procedimento Administrativo, a discussão e votação do ponto 2. da ordem de trabalhos
contou apenas com a presença dos professores catedráticos e associados.
Em virtude do Secretário, Professor José Afonso (por ausência do Professor Nuno Araújo), não ter
estado presente neste ponto da reunião pelo motivo suprarreferido, nos termos estabelecidos no
número um do artigo vigésimo segundo do Código do Procedimento Administrativo interveio como
suplente o Professor Manuel Minas da Piedade.

Ordem de Trabalhos
(…)

2. Alterações nos critérios de admissão a concursos de promoção para professor Associado na área

das Ciências Matemáticas
A Professora. Conceição Freitas apresentou uma proposta de alteração dos critérios para admissão
a concursos de promoção para Professor Associado na área das Ciências Matemáticas efetuada
pelos Professores Fernando Ferreira e Teresa Alpuim a qual se encontra apensa à presente ata, que
incide na alteração dos critérios relativos a produção e a mentoria científica.
Seguiu-se um período de discussão, tendo sido referidos por vários membros deste Conselho dois
aspetos a salientar: (1) a proposta de critérios aprovada no início deste ano, foi no sentido de
considerar a Escola como um todo, o que levou a um consenso difícil, mas que convergiu na sua

aprovação; (2) já foram enviados para a Reitoria cerca de trinta concursos com base nas regras
aprovadas, pelo que não faz sentido uma mudança a meio do processo.
Concluída a discussão, a proposta foi a submetida a votação, a qual conduziu aos seguintes
resultados:
─ Alteração dos critérios relativos a produção científica:
A proposta teve nove votos contra, uma abstenção e três votos favoráveis, pelo que a alteração
não foi aprovada.
─ Alteração dos critérios relativos a mentoria científica:
A proposta teve onze votos contra e dois votos favoráveis, pelo que a alteração não foi aprovada.

(…)

