
2018 Deliberações Colégio de Diretores 

18 jan.2018
* Regulamento

O regulamento da contratação de investigadores, em regime de contrato de trabalho foi aprovado.

* Doutoramento em Estudos de Género

A Diretora da FD, Profª Teresa Pizarro Beleza, deu conhecimento da acreditação do Doutoramento em Estudos de Género.

* Regulamento

O Regulamento de situação de dedicação exclusiva foi aprovado.

* Spin-Off

O Regulamento de empresas Spin- off foi aprovado.

* Regulamento de atribuioção de Doutoramento Honoris Causa

O Regulamento de atribuição do Doutoramento Honoris Causa foi aprovado.

* Doutoramento Honoris Causa

A atribuição do título de Doutoramento Honoris Causa ao Prof. Robert Anderson foi aprovada.
*  Regulamento de Mérito Desportivo

O Regulamento de Mérito Desportivo foi aprovado.

*B-On

A distribuição dos custos extra b-on pelas Unidades Orgânicas foi aprovada.

* Deliberações Conselho Geral

Foram comunicadas as seguintes deliberações do Conselho Geral, na sua reunião de 21/02/2018: - Aprovação das propostas de 

alteração dos mapas de pessoal da Reitoria, dos SASNOVA, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas, da Faculdade de Economia/Nova SBE – School of Business and Economics, da Faculdade de Direito, do Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical e do ITQB NOVA – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (aprovadas por unanimidade);

- Emissão de parecer positivo sobre as personalidades externas de reconhecido mérito não pertencentes à Instituição indicadas pelo 

Reitor para integrar o Conselho de Faculdade da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

* Alteração da Posição Remuneratória dos Docentes

Devem ser aplicados os Regulamentos de Avaliação do Desempenho das UOs.

* Novo formato do  Colégio de Diretores

As reuniões do Colégio de Diretores passam a ser descentralizadas, realizando-se nas UOs a partir de setembro próximo.

* Encontro Ciência "2018"

Brevemente será organizado pela Vice-Reitora, Profª Elvira Fortunato, o evento "Science Day" em setembro.

* Após consulta dos membros dos Sindicatos o Regulamento de duração do tempo de trabalho já foi aprovado e será enviado para 

publicação em Diário da República e o Regulamento de Política de Incentivos e o Regulamento de Contratação de Docentes 

Convidados encontram-se em preparação.

* Foram aprovados os seguintes programas de ciclos de estudos a submeter à Agência A3ES:

- Mestrado em Epidemiologia, Bioestatística e Investigação em Saúde, proposta conjunta da ENSP, da FCM/NMS, em colaboração com 

o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), o Centro Médico Universitário de Lisboa (CMUL) e o Centro Hospitalar Lisboa 

Central (CHLC);

- Mestrado em Materiais Avançados e Reciclagem Inovadora, proposta da FCT; 

- Doutoramento em Biologia de Plantas - Plantas para a Vida, proposta do ITQB.

*  Hospitality Institute

 Foi aprovado o projeto Hospitality Institute.

* Doutor Honoris Causa a Gro Harlem Brundtland

Foi aprovada a proposta de atribuição do título de Doutor Honoris Causa a Gro Harlem Brundtland.

*Medalha de Mérito da UNL

Foi aprovada a atribuição da Medalha de Mérito da UNL às seguintes individualidades:

 - Nova SBE – Dr. Nuno Fernandes Thomaz,

 - IHMT – Prof. Virgílio do Rosário e Prof. Leonardo Amaral.

* Especialidades e disciplinas afins do ramo de Saude Internacional

Aprovado, por unanimidade, a proposta de reformulação das especialidades e disciplinas afins do ramo de Saúde Internacional do 

IHMT (alteração ao Despacho 8059/2014).

*  Valor das propinas de formação inicial

Foi dado parecer favorável quanto ao valor das propinas referente aos ciclos de estudo de formação inicial na NOVA para o ano letivo 

de 2018-2019 no valor de 1063,47 euros. Esta proposta será submetida para aprovação do Conselho Geral.

* Vagas e novos ciclos de estudos

Foi comunicado o número de vagas para os seguintes novos ciclos de estudo para o próximo ano letivo:

- Licenciatura em Ciências da Nutrição (20);

- Licenciatura em Matemática aplicada à Gestão do Risco (20).

* Foi aprovado o Regulamento do Semestre Pré-Universitário da NOVA.

* Foi aprovado o Mestrado Análise Avançada de Dados para Gestão na NOVA SBE.
* Aprovação de novos ciclos de estudos:

Foi aprovada a atribuição da coordenação do processo de submissão de novos ciclos de estudo junto da A3ES e promover as ações 

necessárias ao seu envio à Pró-Reitora, Prof.ª Isabel Nunes.

*Assinatura dos contratos com Investigadores, ao abrigo da norma transitória (Decreto-Lei nº 57/2017):

 Foi aprovada aprovada, por unanimidade, a seguinte regra: 

 - A docência ministrada pelo investigador doutorado contratado é voluntária, opcional e não será paga, só em casos excecionais, 

decididos pelo Reitor, sob proposta do Diretor da UO, pode ser tomado diferente procedimento. 

* Tabela de Emolumentos:

A proposta de aditamento à Tabela de Emolumentos em vigor foi aprovada por unanimidade. 
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* Regulamento de Avaliação de Investigadores:

Foi criado um Grupo de Trabalho para elaboração de proposta do Regulamento de Avaliação de Investigadores, constituído pelo Prof.

António Jacinto (NMS/FCM),  pela Profª. Susana Trovão (FCSH) e pelo Prof. João Carlos Lima (FCT).

* Constituição do Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais (GAENEE)

Foi aprovada por unanimidade a seguinte constituição do GAENEE:

 - Profs. Antónia Coutinho (FCSH), Vitor Hugo Fernandes (FCT) e Ana Balcão Reis (Nova SBE).

Deve ainda ser constituída uma Comissão de Análise e Acompanhamento dos Estudantes com Necessidades Especiais em cada 

Unidade Orgânica.

* Cumprimento dos requisitos da A3ES de inserção de informação no PURE.

Foi aprovada por unanimidade a proposta de atualização de toda a informação dos curricula dos docentes e investigadores no  Sistema 

PURE (publicações, projetos, patentes, comunicações, etc.) e o carregamento da informação sobre os ciclos de estudo e graus 

conferidos, informação que deve ser validada pelos Serviços da Unidade Orgânica.

* Site visit - Saúde Pública e Saúde Global 

Foi aprovada uma site visit às seguintes UO: NMS, IHMT e ENSP, com o objectivo de elaborar um white papper  que proponha as linhas 

gerais do desenvolvimento das áreas da Saúde Pública e Saúde  Global  na Universidade Nova de Lisboa, constituída pelas seguintes 

individualidades:

- Professor Paul Andrew (Tropical School of London),

 - Robert Otok, Diretor ASPHER, The Association of Schools of Public Health in the European Union,

 - Dean Michelle Ann Williams – Harvard TH Chan School of Public Health,

 - Dean Peter Piot, London School of Hygiene and Tropical Medecine.

Esta visita será coordenada pelo Professor José Fragata, em nome da Universidade, e terá como interlocutor junto da Comissão, o Prof. 

Alexandre Abrantes, docente da ENSP, que articulará entre a Reitoria, as Unidades Orgânicas envolvidas e a Comissão.

*Submissão à A3ES do NCE Mestrado em Saúde Pública - abordagem “Uma saúde”.

A proposta de Submissão à A3ES do NCE Mestrado em Saúde Pública - abordagem “Uma saúde" foi aprovada, por unanimidade, pelo 

Colégio de Diretores, mas com alteração da designação do curso para - Mestrado Uma saúde: Saúde Pública Humana e Animal. 

* Alteração de emolumentos - reconhecimento de graus académicos estrangeiros.

Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração ao nº 13 da atual da Tabela de Emolumentos, com efeitos a partir de 1de 

janeiro de 2019. 

* Calendário das reuniões do Colégio de Diretores em 2019

Foi aprovada a proposta de calendário das reuniões do Colégio de Diretores em 2019, realizando-se nos meses abaixo indicados nas 

UO mencionadas:

 - Fevereiro NMS/FCM

 - Abril ENSP

 - Junho Nova SBE

 - Setembro ITQB

 - Novembro FCSH.

* Deliberações do Conselho Geral na sua reunião de 18/10/2018

Foram comunicadas as seguintes deliberações do Conselho Geral na sua reunião de 18/10/2018:

- Valor da propina referente ao ciclo de estudos de formação inicial e valor das propinas nacionais e internacionais foi aprovada por 

unanimidade;

- Valores das propinas para o ano letivo 2018/2019 da Nova SBE, referente ao ciclo de estudo de formação inicial e 2º e 3º ciclos para 

estudantes nacionais e internacionais foi aprovada por unanimidade,

- Proposta de orçamento para 2019, foi aprovada por unanimidade;

- Proposta de alteração aos mapas de pessoal -2018 – Reitoria, SASNOVA, Faculdade de Ciência e Tecnologia, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, NOVA School of Business and Economics – Faculdade de Economia, NOVA Medical School – Faculdade de Ciências 

Médicas, Faculdade de Direito e Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier foi aprovada por unanimidade, e

- Proposta de criação da Plataforma NOVA FORMA, foi aprovada por unanimidade.

* Atribuição do Título de Honoris Causa

Foram aprovadas as seguintes propostas de atribuição do Título de Honoris Causa:

- Martin Poliakoff (proposta apresentada pelo Diretor da FCT);

- Denis Mukwege (proposta assumida pela Universidade sob a sugestão da NMS e da Nova SBE).

* Contratação de investigadores nos termos da norma transitória - Decreto-Lei nº 57/2017

Foram aprovadas as cláusulas do contrato-tipo a elaborar com o investigador, nos termos da norma transitória prevista no Decreto-Lei 

nº 57/2017.

Foi também aprovado que anualmente a atividade de investigação dos investigadores será monitorizada, mas esses investigadores não 

serão avaliados nos termos do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Investigadores, dada a natureza do seu contrato.

29.nov.2018

20.dez.2018

20.set.2018

18.out.2018


