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Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas, 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, Fernanda Oliveira, Margarida Santos-Reis, Hugo Miranda, Jorge Maia Alves, Pedro
Almeida, Ricardo Melo em substituição do Professor Rui Malhó, Solveig Thorsteinsdottir, João Serra,
Eugénia Captivo, José Rebordão, Conceição Freitas, Pedro Freitas, Nuno Neves, Fernando Ferreira,
Manuel Minas da Piedade e a Licenciada Guida Carvalheiro.
Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior
A ata número nove de 2020 foi aprovada por unanimidade.
2. Época de exames – ponto da situação sobre a realização de exames
Neste ponto a Professora Fernanda Oliveira alertou para que nas salas de exames se sentem os
alunos com um distanciamento maior do que o que foi utilizado no decorrer das aulas presenciais.
Informou que, a nosso pedido, a Reitoria da Ulisboa disponibilizou a Aula Magna para a realização
de exames com muitos alunos e que alguns dos nossos docentes, após visitar os espaços, optaram
por lá realizar as provas.
Ainda neste ponto, a Subdiretora solicitou aos Presidentes de Departamento que pedissem a todos
os docentes que precisem de cópias dos exames, que forneçam aos núcleos o enunciado do mesmo,
com pelo menos 48 horas de antecedência, de forma a não causar entropia nos serviços que, nesta
altura, se encontram a funcionar a 50 %.
O subdiretor, professor Hugo Miranda informou que os alunos podem obter as declarações de
deslocação à faculdade no Fénix de acordo com os diplomas legais em vigor.
Por fim, o senhor diretor, professor Luís Carriço, face ao evoluir da situação pandémica em que se
encontra o país, aconselhou um planeamento do segundo semestre tão distanciado quanto
possível, mantendo as teórico-práticas e laboratoriais presenciais.
3. Apreciação das alterações propostas ao Doutoramento em Biodiversidade, Genética e
Evolução, em associação e liderado pela Universidade do Porto
A Professora Fernanda Oliveira pôs à apreciação as alterações propostas ao Doutoramento em
Biodiversidade, Genética e Evolução, em associação e liderado pela Universidade do Porto,
pronunciando-se este Conselho favoravelmente à proposta.
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4. Informações e outros assuntos
O Professor Luís Carriço informou que a abertura do concurso “CEEC 2021 – Institucional” vai
permitir a contratação de professores e investigadores para a Faculdade, e solicitou a apresentação
de planos de contratação a dez anos, das necessidades dos departamentos, em articulação com as
unidades de investigação.
Informou que a comissão “Repensar Ciências” já se encontra em funcionamento, com várias
reuniões a decorrer.
O Subdiretor, Professor Jorge Maia Alves apresentou documento com a atualização dos cálculos
dos ETI´S.
Seguiu-se discussão sobre o assunto entre o painel.
Deu-se por finda a presente reunião pelas onze horas e quinze 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.
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