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ATA 4/ 2020 

Reunião da Comissão Científica do CEI 

 

Data:  8 de maio de 2020, às 13h30 

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

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

 

1. Aprovação da ata da reunião de 2 de abril (3/2020) 

2. Informações: 

a. Regresso às atividades presenciais do Iscte: a partir de dia 11 de abril retoma-se o atendimento 

presencial nas UIs – o CEI elaborou um plano de regresso com um membro da equipa presente 

por semana 

b. Edital investigador júnior foi aprovado pelo GAI e está a ser analisado pelo gabinete jurídico do 

Iscte  

c. Há dois alunos do Mestrado em Estudos Internacionais a fazer estágio curricular no CEI e virão 

mais alunos em breve para fazer estágio não-curricular 

3. Candidaturas a financiamento para projetos:  

a. Balanço muito positivo: 9 candidaturas FCT, 5 candidaturas Europeias (uma das quais como 

coordenador), 9 candidaturas a bolsas de doutoramento, 1 candidatura MDN 

b. Investigadora Joana Roque de Pinho ganhou um Grant Converge sobre COVID-19 em África para 

produção de um research agenda paper 

c. Está aberta até 15 de maio a 2ª call da FCT para candidaturas a projetos sobre COVID-19 – CEI irá 

divulgar pelos seus investigadores 

4. Balanço de eventos / webinars: 

a. Com base na proposta de Bruno Cardoso Reis a investigadora Sofia Geraldes preparou propostas 

para webinars que estão a ser elaborados em parecia com o IDN (representado por Pedro Seabra) 

e o Diário de Notícias (media partner)  

b. Já decorreram duas sessões com muito sucesso (média de 150 pessoas a assistir) 
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c. Bruno Cardoso Reis propôs que se adotasse este formato para outros eventos que estavam já 

planeados 

5. Preparação do plenário do Conselho Científico do CEI (a decorrer a 28 de maio das 14h às 16h): 

a. Balanço do impacto da pandemia no CEI e no Iscte 

b. Aprovação dos relatórios de atividades e contas do ano passado 

c. Aprovação do plano de atividades e do orçamento para este ano 

6. Novas adesões de investigadores: 

a. Adesões à equipa aprovadas: Isleia Rossler Streit, Benjamin Lawrance (como colaborador), 

Celestino Estêvao Antonio, Jordi Tomàs (como colaborador), Manuel Francisco Herrera Almela 

(como investigador visitante). 

 

 

 

 

 

 

Luís Nuno Rodrigues     Raquel Matoso Silva     

Diretor do CEI      Secretária do CEI 


