
ATA 2/ 2016 

Reunião da COMISSÃO CIENTÍFICA DO CEI-IUL 

Data:  5 de abril de 2016,  das 10h30 às 13h00 

Presenças: Clara Carvalho, Luís Nuno Rodrigues, Eduardo Costa Dias  

Assistiram: Manuel João Ramos  

Secretário: Maria João Seabra 

1. Aditamentos à ordem de trabalhos 
a) Demissão de Rosa Maria Perez da Comissão Científica do CEI-IUL e saída da unidade 

Perante o pedido de demissão de Rosa Maria Perez, enviado aos restantes elementos 
da Comissão Científica no dia 16 de março de 2016, a diretora do CEI-IUL comunicou 
que nesse mesmo dia respondeu à mensagem, aguardando a possibilidade de 
alteração da posição por parte da investigadora. Não tendo havido mais comunicação 
por parte de Rosa Maria Perez, incluindo a sua ausência na presente reunião, a 
Comissão Científica deu por consumada a demissão, sendo a mesma comunicada aos 
investigadores do CEI-IUL. 
 

b) Saída de Fernanda Alvim do secretariado do CEI-IUL 
A 31 de março de 2016, Fernanda Alvim cessou funções no secretariado do CEI-IUL, 
tendo transitado para outro serviço do ISCTE-IUL. Nesta ocasião, a Comissão 
Científica expressa o seu profundo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao 
longo de 17 anos, primeiro no Centro de Estudos Africanos e depois no Centro de 
Estudos Internacionais. A Comissão Científica deseja a Fernanda Alvim as maiores 
felicidades no novo desafio profissional que agora abraça.  
 

c) Propostas de júri de provas de doutoramento 
Aprovação da proposta de júri de provas de doutoramento em História, Defesa e 
Relações Internacionais de Miguel Nunes Ramalho 
Aprovação da proposta de júri de provas de doutoramento em História Moderna e 
Contemporânea de Thiago Severiano Paiva de Almeida Carvalho.  
Aprovação da proposta de júri de provas de doutoramento em História Moderna e 
Contemporânea de João Arsénio Nunes. 
 

d) Apresentação da proposta de Escola de Verão Ativismos em África 
 

2. Aprovação da ata da reunião de 16 de dezembro de 2015 
3. Informações 

Resultado final do processo de avaliação de unidades da FCT, sem ausência de alterações 
na classificação. 
Alterações no secretariado do CEI-IUL. Abertura de uma bolsa de gestão de ciência e 
tecnologia.  
Foram apresentadas 4 candidaturas a Bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian tendo o 
CEI-IUL como instituição de acolhimento 

4. Aprovação do Relatório de Atividades do CEI-IUL de 2015. O relatório será enviado a todos 
os investigadores para verificação. 

5. Aprovação do relatório de execução financeira de 2015 
6. Aprovação do Plano de Atividades para 2016 (serão retiradas as atividades da 



responsabilidade de Rosa Maria Perez). 
7. Aprovação do orçamento para 2016. 
8. O Conselho Científico e as eleições para os órgãos do CEI-IUL decorrerão no dia 12 de 

maio de 2016. 
 

 

 

Clara Carvalho 

(Diretora) 

 

Maria João Seabra 

(Secretária)  

 


