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            16 . jan . 2020 

*Atualização do Fundo de Apoio Social aos Estudantes. 
O Reitor propôs dotar o Fundo de Ação Social de recursos financeiros necessários para a implementação de 
uma política ativa de atribuição de bolsas, para reforçar o apoio a estudantes para além das atribuídas pelo 
Governo. Será elaborado um Regulamento que fixe as regras da sua utilização. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. 
* Proposta de Projeto de Decreto Lei. 
Sob proposta da Diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, foi aprovada por unanimidade, a elaboração de 
um projeto de Decreto-lei que permita à ENSP e ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical a possibilidade de 
contratação de pessoal docente das carreiras médicas à semelhança do regime previsto para as faculdades de 
medicina. 
 * Mudança no âmbito temporal do PE (2020-2030). 
O Reitor deu nota da proposta de alteração no âmbito temporal do Plano Estratégico de 2020-2030, (em vez 
de 2019-2029) uma vez que falta a sua homologação pelo Conselho de Curadores. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. 

 
20 . fev . 2020 

 
        *Regulamento do Estudante Internacional. 

Aprovada na generalidade, por unanimidade, a Proposta de Regulamento do Estudante Internacional, ficando 
sujeita a alterações, como introdução de norma final transitória que permita harmonizar a entrada em vigor 
do Regulamento com os calendários escolares das UOs ; ponderação de sugestões enviadas pelo Diretor da 
NOVASBE.  
* Regulamento da Avaliação do Desempenho em CIT dos não docentes.  
Deliberado aprovar por unanimidade o Projeto de Regulamento com a seguinte alteração da denominação 
para: “Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Profissionais do Ensino Superior em Regime de Contrato 
de Trabalho e dos Titulares dos Cargos de Direção Intermédia ao abrigo do Código de Trabalho”; e supressão 
do nº 4 do artº 19º por incompatibilidade do inscrito no nº 4 do artº 21º. 
* Atribuição do Grau Honoris Causa ao Grão Duque do Luxemburgo. 
Subscrevendo a proposta da Presidência da República, aproveitando a visita de Estado do Grão Duque Henri do 
Luxemburgo a Portugal,  o  Reitor colocou à consideração dos membros do Colégio a proposta de atribuição do 
Grau de Honoris Causa, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com um voto  em branco. 
*Renovação das Assinaturas das Bibliotecas para 2020. 
Aprovada por unanimidade a proposta de renovação dos recursos subscritos pelas Bibliotecas da NOVA. 
*Ratificação do Orçamento 2020.  
A proposta de ratificação do Orçamento 20202 foi aprovada por unanimidade. 
*Criação do Conselho Estratégico para a Investigação. 
Sob proposta da Vice Reitora para a Investigação, foi votada e aprovada por unanimidade a proposta de criação 
do Conselho Estratégico para a Investigação. 
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23 . abril . 2020 

* Procedimento para aprovação dos ciclos de estudos resultantes dos mestrados integrados. 
Aprovado por unanimidade o procedimento e calendário para aprovação dos ciclos de estudos resultantes dos 
mestrados integrados. 
* Regulamento de infrações disciplinares dos estudantes. 
Deliberado aprovar na generalidade, a proposta de Regulamento Disciplinar dos Estudantes da Universidade 
NOVA de Lisboa, sendo agora remetida ao Conselho de Estudantes, para audição. 
* Normas para a Gestão da Informação Científica. 
 Sob proposta da Vice Reitora para a Investigação foi submetida a votação a proposta das Normas para a Gestão 
de Informação Científica, documento que tem como objetivo a sistematização do ciclo de informação científica 
interna e externa da NOVA, e respetivas plataformas,  em utilização desde 2019. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. 
* Resultado da candidatura ao SAMA e aprovação da repartição da comparticipação nacional.  
Informados os Diretores da aprovação da candidatura  ao SAMA do projeto NOVA DIGITAL para o  lançamento 
do concurso para a Gestão Documental. Colocou-se a votação a repartição de custos pelas Uos, da fatia não 
comparticipada pelo financiamento SAMA, conforme proposta apresentada. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. 
*Contabilidade Analítica. 
Aprovada, por unanimidade, a criação de um grupo de trabalho para implementação na NOVA do modelo de 
Contabilidade Analítica 
* Desenvolvimento dos projetos de gestão administrativa da NOVA.  
Aprovada, por unanimidade, a proposta de  lançamento da candidatura do concurso para a Gestão Académica, 
ao SAMA,  incluindo a distribuição dos custos financeiros. 
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21 . m
aio . 2020 

  
 

*Atribuição do Grau Académico de Agregado. 
Aprovada por unanimidade a proposta de envio de listagem dos doutoramentos, ramos e especialidades de 
todas as UOs até 30 de junho. 
*Distribuição do número de horas docência-Professores Convidados. 
Aprovado por unanimidade a proposta de fixação do número máximo de horas letivas a atribuir a Professor 
Convidado a 100%, em 12 horas, exceptuando o caso de docentes para a formação clínica na área da saúde.  
*Valor das propinas 2020-2021. 
Foi aprovado, por unanimidade, as propostas de fixação do valor das propinas para o ano lectivo de 2020/2021. 
* Saldos consignados. 
Após apresentação do contexto geral da situação económica da NOVA foi deliberado que cada Unidade 
Orgânica procedesse à discriminação dos saldos em sede de prestação de contas. 
* Novos Ciclos de Estudo. 
Os Diretores apresentaram as propostas de novos Ciclos de Estudo, a saber: Doutoramento em Hospitalidade 
e Turismo; Mestrados em: Mitos Contemporâneos; Tendências em Estudos Ingleses e Norte-Americanos; 
Introdução ao Estudo da História e da Esfera Pública; Fabrico Digital Avançado; Logistica Marítima; Reabilitação 
de Edifícios e Sociedade Digital,  incluindo análise de impacto financeiro tendo sido aprovadas por unanimidade. 
* Regulamento de Avaliação do Desempenho e Alteração Remuneratória dos Docentes da ENSP. 
Deliberado aprovar a proposta de Regulamento de Avaliação do Desempenho e Alteração Remuneratória dos 
Docentes da Escola Nacional de Saúde Pública. 
* Proposta de Despacho CoLABS. 
Deliberado aprovar um Despacho regulador dos Laboratórios colaborativos que vigorará até ser criado um 
regulamento que defina as regras para a criação dos CoLabs e que regula a relação entre a UNL e esses 
laboratórios. 
*Emolumentos para área da Medicina. 
Sob proposta da NOVA Medical School foi deliberado aprovar a alteração do valor de emolumentos a pagar no 
reconhecimento de grau específico de mestre em Medicina. 
 

18. junho.2020 
   *Protocolo INPI/UNL. 

Foi aprovada, por unanimidade, a Proposta de assinatura de Protocolo com o Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual, no âmbito da criação de programas de estágios para recém-licenciados que frequentem Mestrados 
na NOVA com a possibilidade de alargamento do âmbito do Protocolo, tal como sugerido pelos diretores, 
contemplando os estudantes de diferentes ciclos de estudo. Serão também promovidos cursos e workshops 
com a participação de formadores do INPI e debates alargados, com a comunidade da NOVA, focados na 
importância da temática da Propriedade Intelectual. 
*Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Saúde e Bem-estar. 
Aprovada a Proposta de Criação de um Novo 3º Ciclo de Estudos em Ciências e Tecnologias da Saúde e Bem-
estar, em associação com a Universidade de Évora, sendo os parceiros da NOVA, a Nova Medical School e a 
Escola Nacional de Saúde Pública. 
*Transformação Digital do Ensino. 
Após o levantamento de necessidades referente ao projeto da Transformação Digital do Ensino, foi deliberado 
o seguinte: desenvolver um modelo com partilha de serviços de modo a acomodar necessidades de algumas 
UOs; criar duas Equipas de Trabalho, uma técnica e outra para a inovação pedagógica em TEL e para a 
governance da partilha dos serviços; Equipas de Trabalho coordenadas pelos Pro Reitores, Professor José 
Alferes e Patrícia Rosado Pinto. 
*Universidades COVID OUT 
Deliberado pedir uma proposta ao ISQ para certificar todas as entidades constitutivas da NOVA. 
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