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Ata n.º 3/2022
Ao décimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas, teve início a
reunião do Conselho de Presidentes de Departamento, na sala 3.1.05.
Estiveram presentes os membros do Conselho de Presidentes de Departamento, conforme lista de
presenças assinada e apensa à presente ata.
Foram justificadas as ausências dos Professores Pedro Almeida e Rui Malhó.
Em virtude de o Professor Luís Carriço não poder estar presente no início da reunião, 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.
Antes de dar início à ordem e trabalhos, o Professor Jorge Maia Alves, nos termos do número dois do
artigo vigésimo sexto do Código do Procedimento Administrativo, colocou a consideração dos
membros deste Conselho, a possibilidade de acrescentar à ordem de trabalhos um ponto relativo à
extinção do Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica – Tecnologias e Aplicações. O
aditamento do ponto à ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.

Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior
A ata número dois de dois mil e vinte e dois foi aprovada por unanimidade.
2. Calendário Escolar para o ano letivo 2022/2023
A Professora Fernanda Oliveira informou que na passada sexta-feira a Faculdade recebeu o
calendário da Universidade de Lisboa, e que na reunião da Direção foi aprovada a proposta de
calendário escolar para o próximo ano letivo, que se encontra apenso à presente ata. Chamou a
atenção para o facto de a pausa letiva do primeiro semestre ter sido alargada até às férias do
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Carnaval, evitando assim que haja apenas uma semana de aulas antes dessa interrupção.
Consequentemente, as férias do Carnaval que estão inseridas no segundo semestre, têm de ser
inseridas no primeiro semestre.
3. Extinção do Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica – Tecnologias e Aplicações
A Professora Fernanda Oliveira informou que o Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica
deveria ter sido submetido a avaliação no ano passado, mas que o Departamento de Engenharia
Geográfica, Geofísica e Energia decidiu pela extinção do mesmo, colocando esta vertente de
especialização no Mestrado em Engenharia Geoespacial.
O Conselho de Presidentes de Departamento deu o seu parecer favorável, por unanimidade, à
extinção do Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica – Tecnologias e Aplicações.
4. Informações
O Professor Jorge Maia Alves informou que muito em breve será enviado aos presidentes dos
departamentos um ficheiro Excel com as informações necessárias para a distribuição do serviço
docente, do qual consta o agravamento/desagravamento de horas de cada docente por aplicação
do regulamento do serviço dos docentes, bem como os coeficientes de esforço.
O Professor Luís Carriço informou que:
─ a Jobshop está a ter uma participação muito ativa, sendo muito importante que os docentes sejam
informados que os alunos que estão a colaborar nesta feira de emprego têm a sua ausência às aulas
justificada. Acrescentou que a maior parte das empresas presentes são a área da Informática e que
essa tendência deveria ser mudada, aumentando o número de empresas de outras áreas. Lançou,
assim, um desafio aos departamentos, no sentido de, para a próxima jobshop, colaborarem com os
alunos no sentido aumentar a presença outras empresas, em particular, aquelas com quem
colaboram;
─ existem cerca de trezentas pessoas, Faculdade e FCiências.ID, contratadas ao abrigo da Lei
número cinquenta e sete de dois mil e dezassete, que estipulou a contratação de investigadores
por três anos, com renovações sucessivas até ao máximo de seis anos. Muito poucos destes
doutorados têm enquadramento nos planos de contratação dos Departamentos, o que significa
que são considerados contratos de transição, pelo que não devem ser renovados mais do que o
estritamente necessário, e sempre menos do que seis anos. Por outro lado, se as EI&D consideram
que a contratação de alguns desses doutorados é estratégica, devem os seus coordenadores
encontrar mecanismos de financiamento a longo prazo, que permitam transformar esses contratos
em contratos sem termo, no seio das suas EI&D, potencialmente fora da Faculdade, a menos dos
que se enquadram na estratégia dos Departamentos;
─ será anunciado em breve, a criação de um curso de pós-graduação não conferente de grau
“Métodos e Técnicas de Investigação Científica”. Este curso terá a duração mínima de três meses e
máxima de um ano e só poderá ser realizado uma vez;
─ no âmbito do Programa da Universidade de Lisboa “MESCTI Angola”, houve um apelo da Reitoria
no sentido de acolhermos estudantes de doutoramento e de pós-doutoramento, cujas bolsas são
atribuídas no país de origem;
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─ a contratação de docentes convidados não deve ser superior a dez por cento dos ETI de carreira
do respetivo departamento;
─ não se pode atribuir serviço docente a pessoas que não tenham contrato durante o período de
lecionação;
─ o Conselho de Gestão decidiu denunciar o protocolo existente entre a Faculdade e a Sociedade
Portuguesa de Matemática (SPM), por considerar que os termos do protocolo eram prejudiciais
para a Faculdade. Não obstante, a Faculdade mantém-se disponível para a celebração de um
eventual novo protocolo com a SPM, desde que com outras condições.
Deu-se por finda a presente reunião pelas treze 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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