
 

ATA 03/ 2019 

Reunião do Conselho Científico do CEI-IUL 

Data:  18 de julho de 2019, das 17h00 às 18h00 

Presenças: Ana Lúcia Sá, António Medeiros, Clara Carvalho, Cátia Miriam Costa, Eduard Gargallo, 

Giulia Daniele, Inês Marques Ribeiro, João Arsénio Nunes, Luís Barroso, Luís Nuno 

Rodrigues, Marcelo Moriconi, Maria Antónia Barreto, Pedro Seabra, Riccardo Marchi e 

Stefano Loi. 

 

1. Aprovação da ata da reunião ordinária de 15 de abril de 2019. 

Aprovação da ata com 12 votos a favor e 3 abstenções. 

 

 

2. Informações gerais do CEI-IUL 

A Direcção agradeceu os resultados da eleição do mês de maio. 

 

Dos projectos submetidos no primeiro semestre, o CEI-IUL recebeu aprovação para 

financiamento do projecto “NOWALL - From Helsinki to Berlin: Europe and the fall of the Berlin 

Wall”, coordenado pelo investigador Luís Nuno Rodrigues. 

 

A candidatura do CEI-IUL à ALACIP e à LASA não foi aprovada para os anos propostos de 2021 

e 2022, respetivamente, havendo possibilidade desta última decorrer no ISCTE-IUL em 2023. 

Confirma-se que o CEI-IUL irá acolher a conferência da Transatlantic Studies Association em 

julho 2020. 

 

O CEI-IUL abriu uma posição para BGCT no âmbito de dois projectos financiados pela linha 

“Europe for Citizens” da Comissão Europeia: E(U)lections: think, decide, change & NOWALL. 

 

3. Apresentação e discussão do relatório de avaliação da FCT 

As Unidades de Investigação já receberam os resultadas das suas avaliações. O CEI-IUL 

recebeu uma avaliação de um “Muito bom” com boas críticas à dinâmica do centro. Há 

comentários que merecem reflexão e ajuste por parte da equipa do CEI-IUL.  

As Unidades de Investigação dispõem até ao final do mês de julho para responder aos 

relatórios da avaliação em sede de audiência prévia. 



 

A Direcção e a Comissão Científica do CEI-IUL optaram por dar resposta ao relatório de 

avaliação da FCT neste período, de forma a justificar um aumento da avaliação do critério A - 

“Quality, merit, relevance and internationalization of the R&D activities of the Integrated 

Researchers in the R&D Unit Application”, no qual obteve pontuação 4. 

 

Os membros do conselho científico comentaram o resultado da avaliação da FCT. 

 

4. Outros assuntos 

As Unidades de Investigação aguardam os resultados dos concursos de Bolsas Individuais de 

Doutoramento e Estímulo Individual, da FCT. 

 

 

 

 

 

 

Luís Nuno Rodrigues                     Raquel Matoso Silva  

    

Diretor do CEI-IUL                                                       Secretária do CEI-IUL  

    


