Deliberações Colégio de Diretores 2019

17.jan . 19

*Doutoramento Honoris Causa.
Foi aprovada a data de 27 a 29 de maio para a realização do Doutoramento Honoris Causa do Dr. Denis
Mukwege e durante o mês de julho, em data a definir, o Doutoramento Honoris Causa da Dra. Gro Harlem
Bruntland.
* Delegação de competências, assunção de responsabilidades por parte das UOs e ratificação de atos
praticados.
O Reitor informou o Colégio das principais competências delegadas ressalvando a necessidade das candidaturas
a financiamento que impliquem uma responsabilidade da NOVA superior a € 250 000,00, ou em que a NOVA
só possa apresentar uma candidatura, carece de autorização do Senhor Reitor.
* Conselho de Gestão da Universidade - modo de funcionamento.
O Reitor deu nota que tinha procedido a uma alteração nas reuniões de Conselho de Gestão, desdobrando o
Conselho de Gestão em Serviços da Reitoria e Serviços da Fundação.

21.fev.19
21.mar.19

* Cooptação Membros Externos para o Conselho da ENSP.
Foi aprovada por unanimidade a cooptação para o Conselho de Escola, o Prof. Alexandre Quintanilha, Dra.
Graça Freitas e Dr. Fernando Araújo.
* Cooptação Membros Externos para o Conselho IHMT.
Foi aprovada por maioria, com duas abstenções, a cooptação para o Conselho do Instituto, a Dra. Ana Jorge,
Dr. Rui Marques, Dr. Fernando Cupertino e Dr. Filomeno Fortes.
* Abertura de concursos para Professor Catedrático no ITQB.
Aprovado por unanimidade a proposta de abertura até 6 vagas para Professor Catedrático e criação de uma
Comissão composta por Professores Catedráticos que substituirá o Conselho Científico do ITQB para
desencadear os processos de abertura de concursos, sendo coordenada pelo Vice Reitor, Professor José
Fragata.
* Neutralidade do IVA.
Aprovado por unanimidade a proposta da metodologia apresentada para implementação novos procedimentos
em matéria de IVA.
* Renovação extra b-on.
Deliberado por unanimidade a renovação das subscrições activas nas Bibliotecas da NOVA, para 2019.
* Mobilidade Académica ERASMUS-AULP.
Deliberado a NOVA oferecer, a estudantes do ensino superior de países de língua portuguesa, duas vagas por
semestre, rotativas por UO .
* Fixação do valor das propinas para 2019-2020.
Aprovado por unanimidade a proposta de fixação do valor das propinas para o ano letivo de 2019-2020. *
Projeto de Regulamento sobre remunerações adicionais.
Deliberado aprovar por unanimidade os princípios orientadores do Regulamento.
* Proposta de atribuição do Grau Honoris Causa a Andrew Livingston.
Aprovada por unanimidade a atribuição do Grau Honoris Causa a Andrew Levingston sob proposta do Conselho
Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia.
* Criação da Área disciplinar de Arqueologia.
Sob proposta da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas foi aprovado por unanimidade a criação da área
disciplinar de Arqueologia.
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* Proposta de alteração dos Estatutos da Universidade.
Aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração dos Estatutos da Universidade.
* Novos Ciclos de Estudo a iniciar funcionamento no ano letivo 2020/2021.
Foram aprovados, por unanimidade, a criação dos seguintes ciclos de estudos: Mestrados de Engenharia de
Biomateriais e Nanomedicina, Matemática Atuarial, Tecnologia de Fachadas, Empreendedorismo & Impacto,
Gestão de Empresas - Executivo, Gestão de Empresas - Internacional, Biologia e Controlo de Vetores de
Doenças, Marketing Analítico e a Licenciatura de Tecnologias e Sistemas de Informação.
* Atribuição de Medalha de Mérito.
Por proposta da ENSP, foi aprovada por unanimidade a atribuição da Medalha de Mérito ao Professor José
Caldeira da Silva.

27.jun.19

* Designação de Professor Emérito da NOVA.
Deliberado, por unanimidade, a atribuição do título de Professor Emérito a Diogo Freitas do Amaral e Fernando
Rosas.
* Atribuição do Grau Honoris Causa.
Deliberado, por unanimidade, a atribuição do Grau de Honoris Causa a George Bermann, proposta da Faculdade
de Direito.
* Harmonização das regras de recrutamento de candidatos brasileiros para licenciatura da NOVA.
Aprovadas as regras para recrutamento de candidatados brasileiros para licenciatura da NOVA.
* Implementação do SNC-AP.
Aprovada a implementação, na NOVA, do Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública
com a distribuição de custos pelas Unidades Orgânicas, com base no peso da sua dotação orçamental.
* Implementação da e-fatura.
Aprovada a implementação do sistema de fatura eletrónica e respectiva repartição de custos, pelas entidades
constitutivas da NOVA.
* Conselho de Criação de Valor.
Deliberado, por unanimidade, a Criação do Conselho de Criação de Valor, sua composição e regulamento.
* Regulamento do Estatuto Estudante Atleta da UNL.
Aprovado, por unanimidade, o Regulamento do Estatuto do Estudante Atleta da Universidade Nova de Lisboa.
* Atribuição de novo nome ao Colégio dos Jesuítas.
Deliberado, por unanimidade, a alteração do nome do Colégio dos Jesuítas para "Colégio Almada Negreiros”.

18.jul.19

* Aprovação de novos Ciclos de Estudo.
Aprovada por unanimidade a criação dos ciclos de estudo de Mestrado em Biologia Computacional e
Bioinformática e Mestrado em Desenvolvimento Internacional e Políticas Públicas.
* Medalha de Mérito.
Deliberação, por unanimidade, a atribuição de Medalha de Mérito a António Xavier e Carlos Portas, sob
proposta do ITQB.
* Doutoramento Honoris Causa.
Foi aprovada, por unanimidade, a atribuição do Grau de Doutoramento Honoris Causa a Matshidiso Moeti,
proposta pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
* Prémio Young Talent Awards.
Deliberado, por unanimidade, a alteração da alínea a), do nº 2 , do artigo 2º do Regulamento de atribuição dos
Prémios Young Talent Awards, no que toca à restrição de serem elegíveis, ao Prémio, os estudantes que "no
ano letivo imediatamente anterior à atribuição do prémio tenham ingressado numa licenciatura ou mestrado
integrado da UNL através do concurso nacional de acesso ao ES.
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* Cooptação Membros Externos para o Conselho da NOVA Medical School.
Foi aprovada por unanimidade a cooptação para o Conselho de Faculdade do Dr. António José Teixeira e da
Dra. Maria da Conceição Zagalo.

26.set.19
17.out.19

* OE2020.
Foi aprovada por unanimidade que a distribuição do OE de 2020, seja feita com base no orçamento de 2019
acrescido dos reforços atribuídos pelo Governo, para compensar o aumento de despesa decorrente das
alterações legislativas.
* Plano Estratégico-contributos das UOs.
O Reitor deu nota da necessidade de criação de uma matriz única para a inclusão dos contributos das UOs para
a versão final do Plano Estratégico. Foi aprovada por unanimidade a revisão e envio dos contributos até final
de outubro.
* Aprovação de novos ciclos de estudo.
Foram submetidos a aprovação dez novos ciclos de estudo, a saber: Engenharia de Biomateriais e
NanoMedicina, Biologia e Controlo de Vetores de Doenças, Matemática Atuarial, Tecnologia de Fachadas,
Biologia Computacional e Bioinformática, Marketing Analítico, Gestão de Empresas-executivo, Gestão de
Empresas-internacional, Desenvolvimento Internacional e Políticas Públicas e Empreendedorismo & Impacto.
Todos foram aprovados por unanimidade.
* Convénio de Cooperação com a Fundação Scholas Occurrentes.
Foi aprovado por unanimidade a assinatura do protocolo com as unidades orgânicas interessadas.
* Protocolo de Cooperação com o MESCC de Timor Leste.
Aprovado por unanimidade a assinatura do protocolo, depois de salvaguardadas algumas condições prévias,
como a garantia do apoio social aos alunos, numerus clausus e a aplicação da propina de estudante
internacional.
* Associação Integralar.
Foi votado por unanimidade suspender o pagamento de quotas da Associação Integralar, dado não haver
interesse na continuidade da participação da UNL nesta associação.
* Enquadramento legal da divulgação de resultados de candidaturas submetidas por IE.
Aprovada por unanimidade a sugestão do DPO de haver um procedimento único em matéria de publicitação
de listas de admissão ou resultados a aplicar por todas as UO.
* Proposta de membros para o Conselho de Criação de Valor.
Aprovada por unanimidade a proposta de composição do Conselho de Criação de Valor, a saber: Professora
Isabel Rocha, que preside, Professores Alexandre Abrantes, Luís Borrego, Miguel Neto, Miguel Viveiros, Nuno
Cavaco, Ricardo Gonçalves, Professoras Helena Serra, Margarida Oliveira, Rita Pires e Dr. Euclides Major.

Deliberações Colégio de Diretores 2019

21.nov.19
19.dez.19

* Dotações OE - ratificação.
Foi aprovado por unanimidade a proposta do mapa de distribuição do orçamento 2020 pelas unidades
orgânicas.
* Avaliação Institucional da UNL.
Relativamente à avaliação institucional feita pela A3ES, foi apresentado um mapa com lista de condições
impostas a cumprir no imediato pelas UOs, tendo sido aprovado por unanimidade o cumprimento de prazos e
das condições e o envio de nótula sobre Paridade nos Conselhos Pedagógicos das UOs da NOVA.
* Alteração do Regulamento da prestação de serviço docente entre UOS da UNL.
Aprovada por unanimidade a seguinte alteração ao regulamento: "Os docentes que prestem serviço docente
ao abrigo do presente regulamento podem ter direito ao pagamento de uma remuneração a calcular dos
termos do artigo anterior".
* Valor da Propina para prorrogação de prazo de entrega de dissertações e Teses de Mestrado e
Doutoramentos.
Foi deliberado elaborar uma norma com regra aplicável para toda a UNL que deverá ser ratificada pelo Conselho
Geral. Esta norma deve prever casos excepcionais devidamente fundamentados e a decidir pelo Reitor.
* Atribuição do Grau de doutor honoris Causa a Carlos Moedas.
Sob proposta da Vice Reitora, Professora Elvira Fortunato, foi deliberado por unanimidade a atribuição do grau
Honoris Causa ao Dr. Carlos Moedas.
* Proposta de atribuição de ramos ao doutoramento em Doenças Tropicais e Saúde Global.
Foi aprovada por unanimidade a proposta do Diretor do IHMT adição do ramo de doutoramento em “Doenças
Tropicais e Saúde Global” aos ramos de doutoramento do IHMT.

