
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).
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