ATA 3/ 2015
Reunião da COM ISSÃO CIENTÍFICA DO CEI-IUL
Data:

28 de setembro 2015, das 10h30 às 13h30

Presenças:

Clara Carvalho, Luís Nuno Rodrigues, Rosa Maria Perez

Assistiram:

Manuel João Ramos

Secretário:

Maria João Seabra

1) Aprovação da data da reunião de 9 de junho
2) Informações
. Processo de avaliação da FCT: a reunião dos júris de recurso foi marcada para a
primeira semana de outubro, mas sem o prévio envolvimento do CRUP, tal como
estava acordado. Nestes termos, é provável que o processo se atrase, não sendo de
esperar resultados no final de outubro.
. Tendo em conta este atraso, a reunião da CEPAC só deverá ter lugar após a decisão
final da FCT, mantendo-se a oportunidade de marcar uma conferência com Roger
Jeffrey
. Participação de Rosa Maria Perez na Comissão das Nações Unidas Gender Equality
and Women Empowerment, na Plataforma Europa/Índia e no projeto Pensando Goa,
financiado pela FASPEP.
. Novos investigadores: Foram apresentadas e aprovadas as candidaturas de Rui
Almas (investigador integrado) e Dan Biller como investigador associado.
Como metodologia futura, deverá considerar-se a possibilidade de reunir os candidatos
a investigador integrado com a Comissão Científica
. Conferência em colaboração com a Associação Nova Dimensão / Peter Eichstaedt
3) Tendo em consideração as disponibilidades, o calendário de reuniões da Comissão
Científica será posteriormente elaborado e enviado.
4) Linhas de investigação
Mesmo sem a resolução definitiva do processo de avaliação, é fundamental manter a
dinâmica das linhas regionais, mantendo a orientação da matriz apresentada no projeto
estratégico.
5) Atualização da equipa de investigadores
Ainda não há data prevista para o processo de atualização de equipas por parte da FCT.
O CEI deverá fazer a atualização tendo em consideração os critérios aprovados em sede
de Conselho Científico.
6) Estratégia para o novo concurso de projetos
Marcação de reunião de investigadores para o dia 4 de novembro, às 14h00.
7) Reestruturação do orçamento e do projeto estratégico.
Apresentação das hipóteses de reestruturação orçamental, em função dos possíveis
resultados da reclamação da avaliação apresentado à FCT.
Atualmente o Centro está a funcionar com base no resultado Muito Bom e com um total
anual de 89104 euros. A restruturação do projeto estratégico e da equipa dependerá do
montante final financiado pela FCT.
8) Apresentação das atividades previstas para o segundo semestre de 2015
9) Restruturação orgânica do ISCTE-IUL
O documento de base é insuficiente para um debate esclarecido sobre a questão.

Foi aceite a possibilidade de junção da ESPP e da ECSH.
10) Inclusão de um ponto adicional na ordem de trabalhos: Doutoramento em Estudos
Internacionais
Está em preparação a criação do Doutoramento em Estudos Internacionais, a apresentar
à A3Es em outubro.
Rosa Maria Perez manifestou as suas objeções à proposta apresentada, nomeadamente
por considerar que se trata de uma transposição do corpo docente do MEI e pela
escassez de UCs de Antropologia, mas não se opondo ao desenvolvimento do processo
e ao desenrolar dos contactos com os Departamentos.
O documento apresentado foi aprovado.

Clara Carvalho
(Diretora)

Maria João Seabra
(Secretária)

