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ATA N.º 3/2021

Aos doze dias do mês de maio 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 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 de Presidentes de Departamento, Professores
Fernanda Oliveira, Jorge Maia Alves, Pedro Almeida, Rui Malhó, Solveig Thorsteinsdottir, João Serra,
Teresa Alpuim, José Rebordão, Conceição Freitas, Nuno Neves, Fernando Ferreira e Manuel Minas da
Piedade.
Por impedimento do Diretor, Professor Luís Carriço, nos termos do número dois do Despacho cinco mil
trezentos e sessenta quatro / dois mil e dezoito, de vinte e nove de maio, a reunião foi presidida pelo
Subdiretor, Professor Jorge Maia Alves.
Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior
A ata número dois de dois mil e vinte e um foi aprovada por unanimidade.
2. Apreciação de dois novos ciclos de estudos
A Professora Fernanda Oliveira informou que o Departamento de Geologia já se encontra há algum
tempo a trabalhar na reformulação destes ciclos de estudos, por solicitação da Direção e na
sequência da avaliação feita há seis anos pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES). Manifestou o apreço da Direção pelo trabalho realizado, que resultou numa
proposta de um primeiro ciclo de três anos, em substituição de um primeiro ciclo de quatro anos,
e de um segundo ciclo de dois anos, com três áreas de especialização, em substituição de quatro
mestrados.
A Professora Conceição Freitas agradeceu as palavras da Professora Fernanda Oliveira, salientando
o grande esforço realizado pelo departamento que permitiu a apresentação destas duas propostas.
Acrescentou que se procurou abranger e manter todas as áreas que existiam anteriormente e que
houve uma tentativa no sentido de uma oferta básica para um primeiro ciclo em Geologia, e de se
remeter para o segundo ciclo matérias mais específicas.
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Seguiu-se um período de troca de opiniões, tendo os membros deste Conselho felicitado o
Departamento de Geologia pelo trabalho realizado.
O Conselho de Presidentes de Departamento deu o seu parecer favorável às propostas de primeiro
e de segundo ciclo em Geologia.
3. Outros assuntos
O Professor Jorge Maia Alves informou que na sua última reunião o Conselho de Gestão deliberou
baixar o valor da propina em alguns cursos de segundo ciclo, nomeadamente, Matemática,
Estatística e Investigação Operacional, Sistemas de informação Geográfica e Engenharia
Geoespacial, numa tentativa de captação de mais alunos. Os restantes cursos de segundo ciclo
mantêm o valor da propina do ano anterior.
Questionada sobre vir, ou não, a existir uma época especial de exames em Setembro, a Professora
Fernanda Oliveira esclareceu que a existência dessa época especial no ano letivo passado se deveu
a uma determinação legislativa (Lei número trinta e oito de dois mil e vinte), publicada em Diário
da República, que determinava que todos os alunos deveriam ter acesso a todas as épocas de
exame. Ora, uma vez que já se tinha realizado a época especial em Julho, teve de acontecer uma
segunda época em Setembro, que possibilitasse o acesso a todos os alunos. Concluiu dizendo que
a Direção não está a prever a existência de época especial, a ocorrer em Setembro, a não ser que
haja uma determinação superior em contrário.
O Doutor José Rebordão referiu a extinção dos quatro Mestrados Integrados do Departamento de
Física, que está a resultar em planos de transição complexos e que pode vir a ter implicações em
outros departamentos numa época especial em Setembro. A Professora Fernanda Oliveira alertou
para o facto de esses exames só poderem ser realizados se houver acordo dos docentes dessas
unidades curriculares.
Relativamente à distribuição do serviço docente, o Professor Maia Alves informou que a Direção já
está a trabalhar naquela que será a versão final do regulamento, que vai ter uma revisão
considerável, que visa que o mesmo seja expurgado de todas as matérias que não são específicas
da faculdade, mas sim decorrentes da lei. Conclui informando que está a ser feito um esforço para
que o documento esteja pronto o mais rápido possível e que o regulamento entrará em vigor com
uma norma transitória.
Foi levantada a questão do funcionamento do próximo ano letivo, tendo o Professor Jorge Maia
Alves referido que a expetativa é que decorra normalmente, isto é, em ensino presencial.
Foi igualmente levantada a questão do orçamento dos departamentos e o Professor Maia Alves
informou que houve um pequeno contratempo com o BIBLIOS que atrasou um pouco a distribuição
do orçamento, mas que seguramente no final do mês de Maio esta questão estará resolvida.
Deu-se por finda a presente reunião pelas dez 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.
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