ATA N.º 7/2020

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta minutos, teve início a
reunião do Conselho de Presidentes de Departamento 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 de Presidentes de Departamento, Professores
Luís Carriço, Jorge Maia Alves, Fernanda Oliveira, Margarida Santos Reis, Hugo Miranda, Pedro Almeida,
Solveig Thorsteinsdottir, Rui Malhó, João Serra, Eugénia Captivo, José Rebordão, Conceição Freitas,
Henrique Leitão, Ana Respício em substituição de Nuno Neves, Teresa Monteiro Fernandes, Manuela
Pereira em substituição de Manuel Minas da Piedade, Cláudio Gomes e Licenciada Guida Carvalheiro.
Ordem de Trabalhos:

1. Aprovação da ata da reunião anterior
A ata número seis de dois mil e vinte foi aprovada por unanimidade.
2. Vagas para o Concurso Nacional de Acesso
O Senhor Diretor iniciou a reunião dando a informação que o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior anunciou mais vagas para o acesso ao ensino superior. Ou seja, a tutela deu indicação
para que as vagas dos concursos especiais que não foram preenchidas revertam para o concurso
nacional de acesso.
A Professora Fernanda Oliveira acrescentou que nos anos anteriores isso não acontecia, fossem ou
não preenchidas as vagas do concurso especiais, estas não revertiam para o concurso nacional de
acesso.
3. Funcionamento do próximo ano letivo
O Professor Hugo Miranda abordou o funcionamento do próximo ano letivo, explicando as medidas
a adotar como forma de redução do risco de contágio.
Informou que as aulas serão maioritariamente em modelo síncrono alternado, o que deverá
encorajar os alunos a deslocarem-se ao campus apenas nos dias em que terão aulas presenciais, e, à
hora indicada, evitando aglomerados no corredor. Nesse sentido, a Senhora Administradora,
acrescentou que haverá um reforço de dispensadores de álcool-gel nos corredores assim como
dispensadores móveis nos laboratórios.
O Professor Hugo Miranda esclareceu que o modelo síncrono alternado requer uma preparação
antecipada de alguns equipamentos para que os alunos que estejam em videoconferência tenham a
melhor qualidade possível da aula. Serão disponibilizados aos docentes telemóveis e respetivos
suportes, que serão geridos pelos núcleos.
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O Subdiretor, Professor Hugo Miranda, informou, também, que nos períodos entre aulas, e por forma
a permitir que os alunos consigam participar nas aulas que não são presenciais, irão ficar salas
permanentemente abertas que servirão como espaços de estudo.
Acrescentou que foi criado um website – Spacius – em que o aluno pode marcar a sala como vazia,
cheia ou quase cheia e a aplicação faz a gestão em tempo real da lotação das mesmas. Existirá,
igualmente, à entrada das salas um QR-code com indicação, também em tempo real, da lotação das
mesmas, devendo ser respeitados os 50% da lotação.
Seguiu-se discussão entre os membros deste Conselho sobre o funcionamento do próximo ano letivo
ficando claro que, acima de tudo, deve imperar sempre o bom senso, as recomendações da
Direção-Geral da Saúde e as medidas que vigoram no Plano de Contingência de Ciências, em
permanente atualização.
4. UC de Empreendedorismo
Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
5. Informações e outros assuntos
Neste ponto, o Subdiretor, Professor Pedro Almeida informou que o acolhimento aos novos alunos
decorrerá no dia nove de outubro que a ser presencialmente terá de ser dividido em três dias, em
sessões de uma hora e meia com cerca de trezentos alunos nos anfiteatros do edifício C3.
O Professor Luís Carriço fez o ponto de situação relativamente aos PREPAP, cujos casos já
homologados irão a Conselho Científico para aprovação dos editais dos respetivos concursos, tendo
em consideração a delegação de competências do Senhor Reitor no Diretor de Ciências, para a
abertura dos mesmos.
O Professor Hugo Miranda apresentou o workshop de acolhimento aos novos docentes e
investigadores a decorrer nos dias nove, dez e onze de setembro onde será feita uma introdução a
Ciências com a apresentação dos vários serviços da faculdade.
O Professor Luís Carriço esclareceu que, relativamente aos eventos em Ciências, incluindo
congressos, reuniões internacionais e exposições, poderão ser retomados com autorização expressa
do Diretor.
Por fim, o Senhor Diretor apresentou a dotação orçamental por departamento para 2020.
Deu-se por finda a presente reunião pelas doze horas e dez minutos, sendo lavrada a presente ata que
foi assinada, após leitura e aprovação, nos termos prescritos no artigo trigésimo quarto do Código do
Procedimento Administrativo.
O Presidente
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