
ATA 2/ 2015 

Reunião da COMISSÃO CIENTÍFICA DO CEI-IUL 

Data:  9 de junho de 2015, das 14h30 às 16h30 

Presenças: Clara Carvalho, Eduardo Costa Dias Martins, Luís Nuno Rodrigues, Rosa Maria 
Perez  

Assistiram: Manuel João Ramos 

Secretário: Maria João Seabra 

 

Pontos prévios:  

 . Aprovação das propostas de júri de provas de doutoramento em Estudos Africanos de 
Sofia da Graça Cordeiro Fernandes, Antonieta Rosa Gomes e Cláudio Andrade da Conceição 
Tomás. 

 . Aprovação da indicação de Clara Carvalho como diretora da revista Cadernos de 
Estudos Africanos.  

1) Aprovação da ata da reunião de 12 de março, com a abstenção de Rosa Maria Perez 
(por não ter estado presente)  

2) Informações: 
Semana da investigação do ISCTE-IUL. 
Seminário por Michael Pearson. 
Organização da conferência sobre os 40 anos da independência dos PALOP, 
em colaboração com o CES-Cimbra e com o IHC-FCSH. 18 a 20 de novembro, 
decorrendo as sessões de dia 18 no ISCTE-IUL e as seguintes na Biblioteca 
Nacional. 
A Comissão Científica aprovou a organização do European PhD workshop on 
South Asian Studies, na primavera de 2016, proposta apresentada por Rosa 
Maria Perez, no quadro da EASAS. 
No âmbito do projeto liderado por Manuel João Ramos, financiado pelo  
Programa Pessoa, é possível financiar a deslocação de um doutorando  a  
França.  

3) Avaliação do CEI-IUL 
Em resultado dos comentários submetidos em sede de audiência prévia, a avaliação 
do CEI-IUL passou de 20 para 21, com um aumento de financiamento anual de 8000 
euros.  
A Comissão Científica acolheu favoravelmente a proposta da direção de interpor 
recurso da decisão da FCT, proposta essa que tem o apoio do ISCTE-IUL. 

4) Reorganização orçamental  
Em face dos resultados da avaliação levada a cabo pela FCT, os meios financeiros 
adicionais devem ser afetos ao apoio aos investigadores, distribuídos da seguinte 
forma:  
. Concessão de um apoio anual de 350 euros aos investigadores de pós-doutoramento 
com contrato de exclusividade com o CEI-IUL (bolseiros da FCT ou de outras 
instituições financiadoras). 
. Abertura de três chamadas anuais para a concessão de apoio à publicação de artigos 
com arbitragem científica, preferencialmente em publicações indexadas na Web of 
Science ou SCOPUS.  
A candidatura a estas verbas implica a participação dos investigadores nas atividades 



do CEI-IUL. A Comissão Cientifica decidiu alterar em conformidade as declarações de 
compromisso a assinar pelos investigadores com exclusividade (contratados, bolseiros 
de doutoramento e pós-doutoramento). 

5) Marcação da reunião de investigadores 
A reunião de investigadores decorrerá no dia 19 de junho, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
Reunião de investigadores – Informações, Resultados da Avaliação FCT, Apoio aos 
investigadores, normas para os investigadores bolseiros.  
Workshop – Estratégias de publicação 

6) Marcação da CEPAC 
A CEPAC deverá ser marcada a partir de dia 20 de novembro.  
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(Diretora) 
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 (Secretária)  

 
 


