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FACULDADE DE FARMACIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Consciho de Escola
Quadriénio de 20 14-2018
Ata Nümero 8
Aos onze dias do més dejulho de dois mu e dezasseis. pelas dez horas, reuniu o Conselho
tie Escola (CE). no Salâo Nobre da Faculdade de Farrnácia da Universidade de Lisboa
(FFULisboa). corn a seguinte ordem de trabaihos:
1. Audiçao Pñblica da candidata ao cargo de Diretor. Doutora MatiEde da Luz dos
Santos Duque da Fonseca e Castro, Professora Catedrãtica da Faculdade de
Farrnácia da Universidade de Lisboa, no formato aprovado na reunião de 4 de
juiho de 2016;
2. Eleiçao do Diretor: mediante votação secreta dos membros do Conseiho de
Escola, considerando-se eleita se a candidata obtiver a rnaioria absoluta de votos;
3. Proclarnação do Diretor: Elaboraçao do edital contendo o resultado da votação
para publicitacao nos locais de estilo da Facuidade e no portal da Faculdade;
4. Leitura e votação da ata anterior.
Estiveram presentes os seguintes membros:
Membros Externos:
Dra. Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina
Docentes c investigadores
Doutores José AntOnio Frazao Moniz. Rui Ferreira Alves Moreira, Maria do Rosário Beja
Gonzaga Bronze, Ana Paula Costa Santos Peralta Leandro. José Miguel Azevedo Pereira,
Maria Sofia Pintado Oliveira Martins. Rui Manuel Amaro Pinto e AntOnio José L.eitão das
Neves Airneida. que presidiu.
Nab Docentes

Li&. Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos
Estudantes
Manuel JoAo Acabado dos Santos Taihinhas, João Miguel Rarnos Diogo e Inés Neto Reis.
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Faltoujustificadamente o membro extemo, Dr. JoAo Carios Lombo da Siiva Cordeiro.

As i0h05, no Auditório da Faculdade, o Presidente do Conseiho de Escola. Prof. Antonio
Mmeida. deu inicio a audiçào pübiica do candidato a Director tendo expiicitado o formato
aprovado em que a mesma se desenrolaria corn a duraçüo total maxima de 90 minutos:
• Periodo inicial de 25 minutos no qua! o candidato fará uma exposicão das sims opcOes
estrategicas e do piano de ação.
• Seguidamente. o Presidente do Conseiho de Escoia. em nome do Conseiho. colocará 5
questöes. que serão identicas e do seu conhecimento prévio para todos os candidatos,
sendo que cada candidato dispora, aproximadamente. de 30 minutos para resposta.
• Nos 20 minutos seguintes. por ordem de inscrição previamente atribuida. todos os
membros do CE, se assim o entenderern, poderao questionar os candidatos de forma
precisa e concisa.

Para o periodo iniciai foi dada a paiavra a Prof. Doutora Matiide da Luz dos Santos Duque
da Fonseca e Castro que fez uma exposiçâo das suas opcOes estratégias e do seu piano de
ação.
Passando ao periodo de questöes. foram coiocadas peio Prof. Doutor AntOnio Almeida, na
qualidade de Presidente do Conseiho de Escola, 5 questOes a que a Prof. Doutora Matiide da
Luz dos Santos Duque da Fonseca e Castro deu resposta.

Mo tendo havido inscriçOes dos membros do Conseiho de Escoia para quaisquer questöes
adicionais, os membros deste Conseiho reuniram-se em sessão privada no SaIo Nobre e
procederam a Eieiçao da Diretora através de votaçAo secreta. 0 resultado da votaçao foi a
seguinte:
Votos a favor: 13
Votos em branco: I
Votos nuios: 0
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Considerando que o resullado da votação a favor corresponde

a maioria absolula de votos a

Prof. Doutora Matilde da Luz dos Sanlos Duque da Fonseca e Castro foi delta Diretora,
tendo-se elaborado seguidamente o edital para divulgaçao da proclamaçao da Diretora.
Fol seguidamente efetuada a leitura da acta da ultima reuniAo de 4 de juiho de 2016 tendo a
mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes.
Não havendo informaçoes e nem outros assuntos a tratar a reuniào foi encerrada pelas
12H50. dela foi exarada a presente ata que foi aprovada em minuta por unanimidade dos
presentes e que serã assinada pelo Presidente do Conseiho de Escola.

0 Presidente do Conseiho de Escola,

-

C,

(Doutor Aiitónjo José Leitão das Neves Almeida

—

Prof Catedrático)
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ELEIAO DO DIRETOR DA FACULDADE DE FARMACIA
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

0 Conselho de Escola da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa anunciou por
edjtal auixado no sitio da Faculdade no dia 18 de maio de 2016, publicado nos jornais
Pithilco e Expresso de 18 e 21 de maio de 2016, respetivamente, e solicitou a divulgaçao nos
portais da EUFEPS e da EAFP a abertura do concurso publico para o cargo de Diretor da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, no periodo de 18 de maio a 9 de junho de
2016.

Em 20 de Junho de 2016,0 Conselho de Escola afixou o edital do candidato admitido Unico
-

candidato que se apresentou

-

Doutora Matilde da Luz dos Santos Duque da Fonseca e

Castro. Professora Catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Concluida a Audiçäo PUblica o Conseiho de Escola, em reunião de 11 de Juiho de 2016,
procedeu a eleiçao do Diretor, em votação secreta, tendo apurado o seguinte resultado:
Candidata Prof Doutora Matilde da Luz Santos Duque da Fonseca e Castro, 13

votos a favor, I voto branco e 0 votos nulos.

Em face destes resuitados, o Conseiho de Escola da Faculdade. nos termos dos n°s.4 e 5 do
0
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do anexo 11 dos Estatutos da Faculdade. proclama eleito Diretor da Faculdade de

Farmácia da Universidade de Lisboa a Prof. Doutora Matilde da Luz Santos Duquc da
Fonseca e Castro.

Faculdade de Farmacia da Universidade de Lisboa, II de Juiho de 2016
0 Presidente do Conseiho de Escola.

(Prof
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