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Ata n.º 6/2021
Ao décimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas, teve início a reunião
do Conselho de Presidentes de Departamento, na sala 3.1.05, edifício C3.
Estiveram presentes os membros do Conselho de Presidentes de Departamento conforme lista de
presenças assinada e apensa à presente ata.
Foi justificada a ausência do Professor Fernando Ferreira.
Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior
A aprovação da ata foi adiada para a próxima reunião.
2. Outros assuntos
O Professor Luís Carriço informou que:
─ na última segunda-feira os novos estatutos foram enviados para publicação em Diário da
República, pelo que em breve serão publicados e poder-se-á dar início aos processos eleitorais;
─ foi a Conselho de Ministros o decreto-lei que regulará novamente as promoções dos docentes e
agora também dos investigadores;
─ o regulamento orgânico da Faculdade está em discussão pública. Espera-se que ainda este ano o
mesmo seja publicado, o que terá algumas repercussões no funcionamento, pelo menos no que diz
respeito aos funcionários que estão atualmente afetos aos departamentos – o pessoal dos Núcleos
de Apoio Administrativo passa a estar formalmente na hierarquia dos Serviços Centrais, e esta
situação vai ser alargada a todas as pessoas que estão afetas aos departamentos, nomeadamente
o pessoal de laboratório de investigação e de ensino, que passa a integrar as novas unidades de
serviço, Gabinetes de Apoio Laboratorial;
1/2

─ a Dra. Eduarda Tavares já não está na Faculdade e estão a ser envidados esforços no sentido de
se proceder à sua substituição;
─ foi nomeada a Comissão para Definição das Áreas Disciplinares de Contratação da Faculdade de
Ciências (CoDAC), que é presidida pelo Professor Rui Malhó.
O Professor Luís Carriço passou a palavra ao Professor Rui Malhó que fez um ponto de situação dos
trabalhos já realizados pela comissão.
O Professor Hugo Miranda informou que haverá alterações na forma como os dados vão ser
carregados para efeitos da avaliação do desempenho dos docentes, mas que sobre esta matéria
haverá comunicação com os docentes.
A Professora Fernanda Oliveira informou que:
─ tivemos uma proposta de uma instituição para fazer propaganda a mestrados em inglês, pelo que
é necessário selecionar alguns mestrados para dar início a este processo de divulgação;
─ recebemos resposta da Reitoria relativa aos espaços para realização dos exames e que só nos
foram disponibilizados quatro dias;
─ as aulas teóricas do primeiro ano que decorrem de seis a catorze de janeiro de dois mil e vinte e
dois têm de ser lecionadas por via remota, uma vez que as salas vão ser necessárias para a
realização dos exames, que têm início no dia seis.
A Professora Solveig Thorsteinsdóttir questionou sobre a possibilidade de realizar defesas de teses
de doutoramento e dissertações de mestrado de forma híbrida, presencial e remoto, tendo sido
esclarecido que este modelo só poderá ser utilizado quando a sala de atos estiver devidamente
preparada para o efeito.
Deu-se por finda a presente reunião pelas dez horas, 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.

2/2

