ATA 3 / 2018
Reunião do Conselho Científico do CEI-IUL
Data: 17 de dezembro de 2018, 14h30.
Presenças: Ana Lúcia, Ana Mónica Fonseca, Ana Margarida Esteves, Bruno Cardoso
Reis, Cátia Miriam Costa, Emanuel Carvalho Leão, Eugénio Costa Almeida, Giulia
Daniele, João Arsénio Nunes, Jorge Silva Rocha, Luís Bernardino, Luís Nuno Rodrigues,
Manuel João Ramos, Nuno Oliveira Pinto, Ricardo Falcão.

1.

Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Científico de 8 de
outubro de 2018.
6 abstenções. Aprovação por parte dos restantes presentes.

2.

Informações:
O Diretor do CEI-IUL fez referência às recentes alterações no Secretariado do CEI- IUL: a
colaboração de Noémia Pizzarro foi suspensa devido a destacamento para exercício de
funções no governo; em breve vai ser publicado um edital com vista à contratação de um
novo bolseiro de gestão de ciência e tecnologia, pelo período de 12 meses.
O Diretor do CEI-IUL agradeceu a todos os Investigadores a presença e adesão expressiva
no momento do recente processo de avaliação da FCT. O CEI-IUL aguarda o resultado
desta avaliação. Dado que não ficará concluída até fim de 2018, a FCT atribui um
financiamento para o ano de 2019 em igual montante ao que havia atribuído para 2018.
O Diretor do CEI-IUL informou os presentes sobre um novo projeto europeu aprovado, no
âmbito do programa “Europe for Citizens”, liderado pela Investigadora Ana Isabel Xavier,
com um orçamento total na ordem de 148 mil euros.
O Diretor do CEI-IUL informou que o CEI-IUL tem um esboço de proposta Regulamento de
Avaliação dos Investigadores que irá circular entre os seus membros, para efeitos de
consulta pública interna.
O Diretor do CEI-IUL apelou a todos que atualizem o mais possível os seus dados no portal
Ciência-IUL até ao fim de 2018, sendo as Publicações o aspeto com maior relevância.
Ricardo Falcão sugeriu que os postos de trabalho dos investigadores do CEI-IUL fossem
concentrados numa mesma sala, de modo a promover-se maior contacto entre os seus
elementos, uma forma de trabalho mais colaborativa e eventuais sinergias. O Diretor do
CEI-IUL sugeriu que a proposta fosse apresentada por escrito, para posterior
encaminhamento para a Reitoria.

Ricardo Falcão referiu ainda a necessidade de tornar a haver uma mailing list entre
Investigadores do CEI-IUL, que promova um canal de comunicação interno entre os seus
membros.

3.

Parecer sobre o Orçamento 2019
O Diretor do CEI-IUL apresentou o orçamento 2019 enviado para a FCT, e dado a conhecer
a todos os investigadores antes desta reunião, com um montante total de 89.104 euros.
Após discussão e debate o orçamento foi aprovado por unanimidade dos presentes.

4.

Contributos para o Plano de Atividades 2019:
A Direção do CEI-IUL irá enviar um email a todos os investigadores com vista a recolher
propostas para o Plano de Atividade de 2019. As propostas poderão ser diversas, desde
projetos, teses a concluir, atividades de disseminação, publicações. O plano de atividades
deverá ser aprovado em Março 2019.

5.

Outros assuntos:
Luís Nuno Rodrigues lembrou que em Maio 2019 haverá uma reunião extraordinária do
Conselho Científico, dado o fim do mandato da atual Direção do CEI-IUL e o respetivo
processo eleitoral.
Por fim, os presentes foram informados e convidados a participar no Jantar de Ano Novo do
CEI-IUL, a realizar-se no próximo dia 10 de janeiro de 2019.

