
ATA	  1	  /	  2015	  	  

	  

Reunião	  do	  Conselho	  Científico	  do	  CEI-‐IUL	  	  

	  

Data:	  	  	  28	  de	  abril	  de	  2015,	  14h30	  

	  

Presenças:	  Aline	  Afonso,	  Ana	  Lúcia	  Sá,	  	  Ana	  Margarida	  Esteves,	  Ana	  Mónica	  Fonseca,	  Cátia	  
Miriam	  Costa,	  Clara	  Carvalho,	  Cristina	  Rodrigues,	  Eugénio	  Costa	  Almeida,	  	  Jason	  Keith	  
Fernandes,	  Libertad	  Jiménez,	  Luís	  Bernardino,	  Luís	  Nuno	  Rodrigues,	  Manuel	  João	  Ramos,	  
Marcos	  Ferreira,	  Maria	  Antónia	  Barreto,	  Rosa	  Maria	  Perez,	  Rui	  Tavares	  
	  

1) Informações	  
Apresentação	  dos	  novos	  membros	  
Quadro	  genérico	  de	  projetos	  
Necessidade	  de	  aumentar	  publicações	  em	  revistas	  indexadas	  	  

Cadernos	  de	  Estudos	  Africanos	  –	  Saída	  de	  Ana	  Bénard	  da	  Costa	  	  

MoU	  com	  o	  ITT	  Ghandinagar	  	  

Rosa	  Maria	  Perez	  integra	  o	  steering	  committee	  do	  PhD	  workshop	  in	  South	  Asia	  Studies,	  
no	  quadro	  da	  EASAS	  	  

Apresentação	  dos	  EBookIS	  –	  Nova	  coleção	  do	  CEI-‐IUL,	  em	  formato	  digital,	  peer	  review	  	  

2) Aprovação	  das	  atas	  das	  reuniões	  do	  Conselho	  Científico,	  com	  a	  abstenção	  dos	  
investigadores	  que	  não	  estiveram	  presentes.	  	  

3) Aprovação	  do	  relatório	  de	  atividades	  de	  2014	  
4) Aprovação	  do	  descritivo	  financeiro	  de	  2014	  
5) Plano	  de	  atividades	  

Apresentação	  das	  atividades	  já	  planeadas	  
Novas	  propostas	  dos	  investigadores	  
Candidaturas	  de	  projetos	  

	   O	  plano	  de	  atividades	  para	  2015	  foi	  aprovado	  pelo	  Conselho	  Científico	  

6) Orçamento	  2015	  

Ainda	  sem	  a	  decisão	  definitiva	  dos	  resultados	  da	  avaliação	  de	  unidades	  de	  I&D	  da	  FCT,	  
o	  orçamento	  do	  CEI-‐IUL	  contempla	  três	  rúbricas	  principais	  em	  2015:	  

-‐	  Recursos	  humanos	  da	  equipa	  técnica	  do	  Centro	  

-‐	  Organização	  da	  Comissão	  Externa	  de	  Acompanhamento	  	  

-‐	  Publicação	  dos	  Cadernos	  de	  Estudos	  Africanos	  	  

O	  apoio	  aos	  investigadores	  será	  orientado	  para	  a	  revisão	  de	  textos,	  com	  vista	  à	  
publicação	  em	  revistas	  indexadas.	  	  

	   O	  orçamento	  para	  2015	  foi	  aprovado	  pelo	  Conselho	  Científico.	  



7) Declarações	  de	  Compromisso	  dos	  Investigadores	  (contratados	  e	  bolseiros)	  
	  

	  

	  

	  

Clara Carvalho 

(Presidente da Comissão Científica) 

 

 
Maria João Seabra 

 (Secretária) 	  


