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ATA 3/ 2020 

Reunião da Comissão Científica do CEI 

 

Data:  2 de abril de 2020, às 14h30 

Presenças: Luís Nuno Rodrigues (diretor), Ana Mónica Fonseca, Marcelo Moriconi e Riccardo Marchi. 

Participaram ainda os membros da direção Ana Lúcia Sá e Bruno Cardoso Reis sem direito a voto. 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior (2/2020). 

2. Informações: 

a. Indicações da Reitoria relativamente ao funcionamento das unidades orgânicas do Iscte de acordo 

com o plano de contingência em vigor. 

b. Plano de Teletrabalho do CEI e reencaminhamento de chamadas. 

c. Ponto de situação de candidaturas a projetos FCT e a projetos europeus 

d. Passagem da gestão dos doutoramentos em Estudos Africanos e em História, Estudos de 

Segurança e Defesa para o CEI. 

3. Aprovação de propostas de editais e júris de concursos para contratação de um investigador júnior e para 

uma bolsa de investigação para doutorado: 

a. Aprovação de edital e júri de concurso de seleção internacional para recrutamento de um 

doutorado, de nível inicial, para o exercício de atividades de investigação científica nas áreas 

científicas de Ciências Políticas ou História Contemporânea, no âmbito do orçamento 

programático financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia aprovado para o Centro de 

Estudos Internacionais para o período 2020-2023, ref.ª UIDP/03122/2020. O júri será composto 

por: Professor Doutor Luís Nuno Valdez Faria Rodrigues, Professor Catedrático do Iscte e Diretor 

do CEI, que preside; Professora Doutora Ana Lúcia Sá, Professora Auxiliar do Iscte, investigadora 

integrada doutorada e subdiretora do CEI; e Professor Doutor Bruno Cardoso Reis, investigador 

integrado doutorado e subdiretor do CEI. 

b. Aprovação de edital e júri de concurso de seleção internacional para recrutamento de Bolseiro de 

investigação pós-doutoral para o exercício de atividades de investigação científica na áreas 

científica de Estudos Internacionais, no âmbito do orçamento programático financiado pela 
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Fundação para a Ciência e Tecnologia aprovado para o Centro de Estudos Internacionais para o 

período 2020-2023, ref.ª UIDP/03122/2020. O júri será composto por: Professor Doutor Luís Nuno 

Valdez Faria Rodrigues, Professor Catedrático do Iscte e Diretor do CEI, que preside; Professor 

Doutor Riccardo Marchi, investigador integrado contratado do CEI; e Doutora Ana Mónica 

Fonseca, investigadora integrada contratada do CEI. 

4. Relatório anual de investigadores contratados 

a. Diretor do CEI recebeu da Reitoria a indicação para solicitar aos investigadores contratados um 

relatório de atividades cujo prazo foi adiado até 31 de Maio. Os relatórios serão objeto de 

apreciação pela Comissão Científica.  

5. Outros assuntos 

a. Bruno Cardoso Reis propôs que se organizassem eventos à distância – que poderão 

eventualmente ser gravados e disponibilizados mais tarde (mediante autorização expressa dos 

intervenientes).  

b. Marcelo Moriconi informou que a Comissão Europeia aprovou o adiamento do Projecto Erasmus 

+ que coordena (T-Preg) ao final do ano, sem alterações ao orçamento.  

c. Bruno Cardoso Reis informou que contactou a European Initiative on Security Studies para indagar 

sobre o eventual cancelamento ou adiamento do evento internacional presencial previsto para 

Junho.  

d. O Café dos investigadores continuará a decorrer por via Zoom, estando o próximo previsto para 

dia 3 de abril. 

 

 

 

 

 

Luís Nuno Rodrigues     Raquel Matoso Silva     

Diretor do CEI      Secretária do CEI 


