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•
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•

Regulamento de Avaliação de Desempenho e Remunerações adicionais.
Foram aprovados por unanimidade as propostas de Regulamento com as alterações propostas pelo
Reitor e Diretores das Unidades Orgânicas.
Regulamento do Prémio de Excelência Pedagógica.
A proposta de regulamento do Prémio a instituir e que visa valorizar e reconhecer a inovação e
excelência pedagógica foi aprovada por unanimidade, tendo sido alterada a designação do prémio
para “Prémio de Inovação Pedagógica.

Regulamento Bolsas SAS.
As propostas de Regulamentos do Fundo de Apoio Social e de Bolsas SASNOVA foram aprovadas
por unanimidade. No âmbito da criação do Fundo de Apoio Social será lançada uma campanha nas
redes sociais, para consignação de 0,5% do IRS à Fundação Universidade Nova de Lisboa.
• Regulamento de avaliação de desempenho dos docentes.
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração do Regulamento da Avaliação do
Desempenho e Alteração do Posicionamento Remuneratório dos Docentes em Regime de Direito
Público da NOVA, que pretende ajustar a redação do seu artigo nº 18º - Avaliação dos docentes no
exercício de cargos de elevada relevância, por forma a manter a coerência com a redação do artigo
16º do Regulamento da Avaliação do Desempenho e Alteração do Posicionamento Remuneratório
dos Docentes em Regime de Contrato de Trabalho.
• Alterações de Ciclos de Estudo.
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração dos Ciclos de Estudo em:
Doutoramento em Educação, Mestrado em Conservação e Restauro, Doutoramento em Didática
das Línguas –Multilinguismo e Educação para a Cidadania Global, Mestrado em Ensino de Inglês
no 1º Ciclo do Ensino Básico, Mestrado em Novos Media e Práticas Web, Licenciatura em
Conservação e Restauro.
• Proposta de criação de associação.
Por proposta do Vice Reitor, Professor José Ferreira Machado, foram apresentados os Estatutos
para criação da “Associação para a Promoção do Almada Innovation District”, que tem um
carácter instrumental no âmbito do projeto de valorização dos terrenos livres do polo da Caparica.
A proposta de criação da Associação bem como os seus Estatutos foram aprovados por
unanimidade.
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Regulamento de prestação de serviços dos docentes.
A proposta do Regulamento foi aprovada na generalidade, por unanimidade, com a eliminação do n.º
9, do art.º 6.º, e de modo a salientar a prestação de serviço docente no âmbito da 3ª missão (criação
de valor).
Alteração ao Regulamento relativo às carreiras e contrato de trabalho de docentes em regime de
contrato de trabalho.
Foram propostas alterações ao Regulamento 409/2018, nomeadamente, artº 22º, 28ºe 32º, tendo sido
aprovadas por unanimidade as alterações introduzidas.
Sistema de controlo do Regime de Exclusividade – medidas a implementar.
Foi aprovado por unanimidade o documento com a lista das medidas a implementar para controlo do
regime de exclusividade dos docentes e investigadores, em cumprimento das recomendações do
Tribunal de Contas, bem como das consequências em caso de violação do referido regime.
Regulamento sobre Política de Donativos.
Apresentado o documento sobre o Código de Boas Práticas para Aceitação de Donativos, previamente
apresentado ao Conselho de Curadores que deu parecer favorável, foi o mesmo aprovado por
unanimidade, sendo agora objeto de Despacho Reitoral.
Concurso Estímulo ao Emprego Científico.
Relativamente ao Concurso Estimulo ao Emprego Cientifico (CEEC institucional), a Vice-reitora para a
Investigação informou o Colégio da deliberação do Conselho Estratégico de Investigação da NOVA, de
reforçar a vantagem de apresentação de candidatura única da NOVA e propor que, antecipadamente,
no âmbito do CEI, se decida metodologia/critérios a utilizar para a alocação das posições na
candidatura ao CEEC lançado pela Fundação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, propostas
que foram aprovadas por unanimidade.
Extinção do Ciclo de Estudos em Gestão de Empresas/The Lisbon MBA.
Por pretensão da NOVASBE e da Católica Lisbon School of Business & Economics foi apresentado um
pedido de extinção do Ciclo de Estudos de Mestrado em Gestão de Empresas tendo sio o mesmo
aprovado por unanimidade.
Título de Professor Emérito.
Sob proposta da Faculdade de Ciências e Tecnologia, foi aprovada por unanimidade a proposta de
atribuição do Título de Professor Emérito ao Professor Jubilado Luís Moniz Pereira.
Atribuição do Grau Honoris Causa ao Dr. Germano de Sousa.
Sob proposta da NOVA Medical Scholl, foi aprovada por unanimidade a proposta de atribuição doGrau
de Honoris Causa a José Germano de Sousa.
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Proposta do valor da propina 2021/2022.
A proposta de fixação do valor das propinas para o ano letivo de 21/22 foi aprovada por unanimidade,
sendo que foi solicitado o envio de todas as propostas de regulamento de redução ou isenção de
propinas de cada UOs, pois esta é competência do Reitor.
Extinção de Ciclo de Estudos.
Foi aprovada por unanimidade e extinção de 3 ciclos de Estudo, devidamente justificadas pelos seus
Diretores: Doutoramento em Artes Musicais; Doutoramento em Estudos de Tradução; Mestrado em
Gestão e Curadoria de Informação.
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Análise das Propostas de Novos Ciclo de Estudo.
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de Novos Ciclos de Estudo: Licenciatura em
Tecnologia Agro-Industrial; Mestrado em Engenharia de Robótica e Sistemas Inteligentes de
Manufatura; Mestrado em Património Industrial e Científico; Mestrado em Recursos Vivos e
Marinhos; Mestrado em Transição, Inovação e Ambientes Sustentáveis; Mestrado em
Ética e Justiça; Mestrado em Nutrição Aplicada ao Desporto; Mestrado em Curadoria e Humanidades
Digitais; Doutoramento em Química Sustentável; Doutoramento em Arqueologia.
Extinção do Doutoramento em Direito em associação com a UAN.
Por proposta da Diretora da NOVA School of Law, foi colocada a votação a extinção do Doutoramento
em Direito, em associação com a Universidade de Agostinho Neto, tendo como fundamento a não
inscrição de alunos nos últimos três anos. A proposta mereceu aprovação, por maioria,
com duas abstenções.
Estatutos e participação da NOVA na Associação BIP4DAB.
A proposta de criação de Estatutos e participação na Associação BIP4DAB-Infraestrutrura de Biologia
Computacional, foi aprovada por unanimidade.
Proposta para o Desenvolvimento Internacional da marca NOVA.
A proposta de aquisição dos serviços da QS Consulting para o desenvolvimento da marca NOVA a
nível Internacional, foi aprovada por unanimidade bem como a divisão de custos pelas UOs.
Alteração do Regulamento do SPU.
Proposta pelo Vice Reitor, Professor João Amaro de Matos, a alteração ao Regulamento do Semestre
Pré Universitário, que visa a simplificação do processo de seleção de candidatos internacionais foi
aprovada por unanimidade.
Proposta de Despacho da Dedicação Exclusiva.
A proposta de Despacho da Dedicação Exclusiva foi aprovada por unanimidade.
Política de redução das propinas.
De modo a unificar a prática atual das UOs, no que se refere à isenção ou redução de propinas, foi
criado um grupo de trabalho para regulamentar a atribuição de Bolsas, no sentido de premiar o
mérito dos alunos, de modo a não impedir a frequência do ciclo de estudos, por falta de recursos
financeiros.
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Proposta de NCE.
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de Novos Ciclos de Estudo: Mestrado em Estudos
Transculturais sobre Mundos Vividos e Masters in Law and Economics of Sea Ocean Governance.
Regresso ao regime de trabalho presencial.
Foi colocada a votação uma proposta de Despacho Reitoral, delegando nos Diretores das Unidades
Orgânicas as competências para definir o regime de trabalho, atentas as condições da evolução da
pandemia no respetivo Concelho. Proposta aprovada por unanimidade.
Apoio aos estudantes do ES Público-Lei 35/2021.
Foi aprovado por unanimidade a proposta de criação de despacho que esclareça e normalize as
condições de acesso aos exames de épocas especais documento que irá a Conselho de Estudantes
para parecer prévio.
Política de apoio aos estudantes carenciados.
A proposta de elaboração de um Regulamento de Bolsas da NOVA que inclua os princípios de uma
política de apoio aos estudantes carenciados incluindo estudantes do semestre pré-universitário e
que discrimine positivamente a favor dos estudantes internacionais, foi aprovada por unanimidade,
sendo o regulamento elaborado em articulação com o grupo de trabalho criado em maio e que
incluirá a Administradora dos Serviços de Ação Social.
Regulamento do Instituto de Arte e Tecnologia.
O Regulamento do Instituto de Arte e Tecnologia foi aprovado por unanimidade.
Professor Rodrigo Martins.
Relativamente ao pedido de continuação de funções do Professor Jubilado Rodrigo Martins, a
Professora Rosário Cabrita deu nota do parecer positivo da permanência em funções no ativo, do
Professor Jubilado. A proposta foi aprovada por maioria. Dada a complexidade que envolve o assunto
foi ainda reforçada a necessidade de criação de Regulamento próprio.
Calendário Reuniões 2º semestre.
Foi aprovada por unanimidade a proposta de calendário das reuniões de Colégio de Diretores
para o 2º semestre.
Regulamento do prémio Investigador NOVA ALTICE.
A proposta de criação de um Regulamento para o Prémio NOVA ALTICE foi aprovada por
unanimidade.

