ATA N.º 9/2020

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta minutos, teve início a
reunião extraordinária 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, Fernanda Oliveira, Hugo Miranda, Jorge Maia Alves, Pedro Almeida, Rui Malhó, Solveig
Thorsteinsdottir, João Serra, Eugénia Captivo, José Pedro Mimoso, em substituição do Doutor José
Rebordão, Conceição Freitas, Henrique Leitão, Nuno Neves, Teresa Monteiro Fernandes, Manuel
Minas da Piedade e a Licenciada Guida Carvalheiro.
Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores
As atas números sete e oito de 2020 foram aprovadas por unanimidade.
2. Propostas de alteração dos ciclos de estudos em avaliação
Neste ponto a Professora Fernanda Oliveira explicou resumidamente as propostas de alteração
curricular que se irão verificar nos ciclos de estudo em avaliação em 2020/21, nomeadamente:
 Licenciatura em Biologia;
 Mestrado em Bioinformática e Biologia Computacional;
 Mestrado em Biologia da Conservação;
 Mestrado em Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento;
 Mestrado em Biologia Humana e Ambiente;
 Mestrado em Biologia Molecular e Genética;
 Mestrado em Microbiologia Aplicada;
 Doutoramento em Biologia.
O Conselho de Presidentes de Departamento deu o seu parecer favorável às propostas de alteração
apresentadas.
3. Informações e outros assuntos
A Subdiretora, Professora Fernanda Oliveira informou que, devido ao evoluir da situação
pandémica e face às novas medidas implementadas no atual estado de emergência que suprimem
a circulação ao fim de semana após as treze horas, está disponível na plataforma Fénix uma
declaração para alunos que tenham que se deslocar à faculdade para fazer exame, a partir dessa
hora.
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O Professor Luís Carriço falou sobre a importância das comissões científicas nas propostas de
constituição dos júris de doutoramento.
Seguiu-se breve discussão sobre o assunto.
O Professor Luís Carriço pediu aos Presidentes de Departamento que, caso considerem relevante a
abertura de vagas de Associado e Catedrático para os seus Departamentos, façam chegar à direção
as propostas de contratação, devidamente justificadas.
O Professor Hugo Miranda falou sobre o processo de eleição de representantes para as comissões
pedagógicas poder ser feito através de ferramentas online.

Deu-se por finda a presente reunião pelas dez horas e trinta 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.

O Presidente
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