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20 . jan .2022 

• Fundo Mutualista. 
Foi aprovada por unanimidade a proposta de adiamento da votação do Regulamento do Fundo de 
Financiamento Interno. 

• Modalidade de horário de trabalho previstas na LTFP. 
O Diretor da FCSH expôs o assunto que foi objeto de resposta do Secretário-Geral da Educação e 
Ciência, remetendo para a esfera da Universidade a decisão. Como não houve consenso entre os 
membros do Colégio, foi votado por unanimidade o adiamento da tomada de posição e o pedido 
de um parecer externo à Universidade.  

• Extinção de Ciclos de Estudo. 
A Diretora da NOVA Medical School apresentou os factos que levaram ao pedido de extinção do 
Doutoramento em Medicina, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. 

 

 
              17 . fev .2022 

• A3ES período de apresentação de NCE: Mestrado Europeu em Engenharia e Nanossistemas  e  
Mestrado em Engenharia Aeroespacial. 
Foi aprovada por unanimidade a proposta, apresentada Faculdade de Ciências e Tecnologia,  
 de criação dos novos ciclos de estudo, realçando o facto de serem áreas de aposta futura.  

• Cedência do direito de superfície de duas parcelas de terreno sitas na Qta. de S. Gonçalo, no 
âmbito do desenvolvimento do Polo Universitário da UNL em Cascais. 
A proposta apresentada em detalhe pelo Vice Reitor, Professor Doutor José Ferreira Machado, foi 
depois resumida pela Diretora da NSL, Professora Doutora Mariana Gouveia que resumiu o 
processo de evolução da passagem da NOVA School of Law do Campus de Campolide para 
instalações na Qta. S. Gonçalo. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

• Atribuição do Título de Doutor Honoris Causa ao Presidente do Egito. 
A proposta foi apresentada pelo Reitor que realçou os aspetos estratégicos para a Universidade 
que, em setembro próximo, irá inaugurar o Campus NOVA CAIRO. 

• Regulamento do Fundo de Financiamento Interno. 
Foi colocada a votação a proposta de Regulamento do FFI com a introdução de alterações 
resultantes dos contributos das UO, sendo esta aprovada por unanimidade. 

• MoU REBEL. 
O Vice Reitor, Professor Doutor João Amaro de Matos explicou o conceito da proposta de criação 
de um “Members’s Club” para os membros da comunidade da NOVA que teriam benefícios e 
acesso privilegiado ao espaço. Foi decidido antes de tomar posição, solicitar uma apresentação do 
projeto aos proponentes REBEL EAST LISBON, para esclarecimento das dúvidas suscitadas durante 
esta reunião.  Foi aprovado por unanimidade adiar a decisão de assinatura do MoU. 
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       17 . m

arço . 2022 

• Regulamento de Bolsas de Investigação da NOVA. 
O Projeto de Regulamento de Bolsas de Investigação da NOVA, foi aprovado por unanimidade. 

• Extinção do Doutoramento em Direito e Segurança. 
A Subdiretora da NOVA School of Law apresentou as razões que levaram à proposta de extinção do 
Doutoramento em Direito e Segurança, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade. 

• Conselho de Ensino. 
A proposta de criação de um Conselho de Ensino foi aprovada por unanimidade, tendo sido solicitado 
a todos os Diretores a indicação de um representante de cada Escola. 

• Parecer da DGAEP sobre o regime de meia jornada aplicável a Professores Catedráticos em regime 
de dedicação exclusiva. 
Foi aprovado por unanimidade o parecer da DGAEP “…o regime de meia jornada constante no artigo 
114º A da lei geral do trabalho em funções públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho, como modalidade de horário de trabalho não é aplicável aos docentes universitários porque não 
é compatível com o regime de dedicação exclusiva artº 67º do ECDU”, passando este a vigorar como 
orientação geral na NOVA. 

• Colégio de Diretores em Cabo Verde. 
Com o propósito de estabelecer um programa de colaboração com a Universidade de Cabo Verde, foi 
aprovado realizar uma reunião de Colégio de Diretores na Universidade de Cabo Verde, ao abrigo do 
programa ERASMUS+ International Credit Mobility. 

        
21.abril.2022 

• Proposta das Propinas para o ano letivo 2022-2023. 
Após discussão e apresentação por cada Unidade Orgânica das propostas de propinas a aplicar no 
ano letivo 22-23, as mesmas foram aprovadas por unanimidade, que em conformidade com as 
normas aprovadas pelo OE de 2022, não podem ser superiores ao valor fixado no ano lectivo de 
2021/2022 no mesmo ciclo de estudos, sendo agora levadas a reunião do Conselho Geral que é o 
órgão que compete a aprovação dos valores a praticar. 

• Procedimento – livro de reclamações. 
Foi apresentado o Manual de Procedimentos para o tratamento de reclamações com apresentação 
de um fluxograma que identifica as atividades necessárias para o tratamento das reclamações 
apresentadas nos “Livros de Reclamação” e descrita a forma como são tratadas as reclamações. A 
NOVA School of Law informou estar em curso a implementação de mecanismos mais céleres e que a 
UNL deveria adotar no seu conjunto. Esta iniciativa mereceu a concordância de todos os presentes. 

• Extinção do Doutoramento em Saber Tropical e Gestão. 
Depois de apresentadas as razões para a extinção deste Doutoramento, a mesma foi aprovada por 
unanimidade. 

• Extinção do Mestrado em Literaturas e Culturas Modernas. 
O Diretor da FCSH apresentou a proposta de extinção do referido Mestrado, tendo sido aprovada por 
unanimidade. 
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19 . m

aio .2022 

• Proposta de Novos Ciclos de Estudo. 
Foram apresentadas, pelos respetivos diretores, as propostas de criação dos seguintes ciclos de 
Estudos:  
Pela FCT: Mestrado em Estatística aplicada à Saúde; Mestrado em Requalificação Geoambiental de 
Áreas Degradadas; Mestrado em Sistemas Agroalimentares, Inovação e Sustentabilidade. 
Pela NSL: Mestrado em Direito e Tecnologia e pela NMS: Programa doutoral em Medicina. 
Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 

• Despacho de isenção de propinas ou bolsas – apoio a estudantes ucranianos. 
Apresentada, pelo Reitor, a proposta de criação de Despacho de isenção de propinas e 
emolumentos aos estudantes refugiados ucranianos, sendo incluído no despacho, por sugestão do 
Diretor da SBE, que a isenção supõe um pedido por parte do estudante. A proposta foi aprovada 
por unanimidade. 
 

 

 
23 . junho . 2022 

• Despacho Política de contratação de docentes.  
De acordo com o Plano Estratégico e resultante de audição no Colégio de Diretores foi aprovado 
por unanimidade a proposta de despacho para contratação de docentes com algumas alterações 
introduzidas, como a aplicação a todos os concursos externos independentemente da categoria e 
aplicável também aos investigadores.  

• Partilha de dados académicos. 
A proposta de criação de um Documento que estabelecesse uma Política de Gestão e Partilha de 
Dados Académicos na Universidade NOVA, foi amplamente discutida e depois de introduzidas 
algumas alterações ao texto inicial foi aprovada por unanimidade. 

• Proposta de contrato QS. 
O Vice-Reitor, Professor Amaro de Matos apresentou a proposta elaborada pela QS para 
organização de uma conferência sobre Inovação Pedagógica a realizar em Lisboa e Cairo, sendo a 
NOVA Host Partner da conferência. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

• Cooptação de membros externos para o Conselho de Faculdade da NOVA FCSH. 
O Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas apresentou as notas biográficas dos 
membros externos propostos para integrarem o Conselho de Faculdade. A proposta foi aprovada 
por maioria, 5 votos a favor e 4 em branco. 
 

 


