
 

 

LISTA D 

ao Conselho Científico da FCUL  

 

A FCUL é uma Instituição que tem por missão o ensino, a investigação e a transferência de conhecimentos numa 

grande Diversidade de áreas científicas e tecnológicas, tendo em vista a criação e transmissão do conhecimento 

científico, a promoção das atitudes de inovação, e o apoio à criação de valor social e económico. As suas 
capacidades e o seu sucesso assentam num conjunto de professores e investigadores extremamente 

qualificados, numa matriz Diversificada de unidades de ensino e investigação.  

Ao Conselho Científico cabe a definição de estratégias e políticas que contribuam para maximizar o potencial de 
realização científica e pedagógica dos Professores e Investigadores respeitando e potenciando todos os 
contributos. Cremos portanto que a actividade deste importante órgão de gestão da FCUL se deve orientar em 
torno das seguintes linhas de acção:  

1. Promover uma estratégia inclusiva que apoie a realização pessoal, pedagógica e científica de todos 

os seus professores e investigadores, resiliente a ciclos de financiamento mas atenta aos Desafios e 

necessidades da sociedade. O sucesso da FCUL constrói-se nos muitos domínios em que actua de forma 

muito Diversa. 

2. Promover o carácter construtivo das decisões do Conselho Científico, respeitando e abraçando 

iniciativas que sejam veiculadas pelos professores e investigadores como potenciadoras das Diversas 

componentes do seu trabalho. 

3. Promover o funcionamento de Comissões para tópicos permanentes (e.g. avaliações, organização 

curricular) ou específicos (e.g. temáticas transversais inter escolas da ULisboa), que preparem 

deliberações do plenário, bem como estratégias devidamente fundamentadas e harmonizadas. 

4. Promover a Faculdade de Ciências como instituição de referência, nacional e internacional, 

Dinamizando as diferentes áreas científicas, puras e aplicadas, e continuando o fortalecimento da 

formação num conjunto de engenharias e ciências aplicadas que lhes estão associadas e que dão resposta 

a inúmeros desafios e oportunidades globais.  

5. Promover a utilização dos Diversos mecanismos ao dispôr da FCUL para renovar e valorizar o 

corpo docente da FCUL, tendo em consideração a qualidade do ensino na FCUL e o Desenvolvimento 

da investigação. Fortalecer as apostas de reforço de competências interdepartamentais e de interação com 

o mundo empresarial. 

6. Potenciar iniciativas e projectos ligados à transferência de tecnologia e de conhecimento científico, 

dando relevo às actividades de Desenvolvimento e inovação, em parceria com empresas e instituições 

públicas e privadas, favorecendo a valorização dos professores e investigadores da FCUL. Procurar 

alcançar maior difusão e valorização económica do conhecimento que se ensina e se produz na FCUL, 

potenciando a empregabilidade dos seus graduados.  


