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FACULDABE BE FARMACIA BA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Consciho de Escola

Quadriénio de 2014-2018

Ata Nümero 6

Aos vinte dias do més dejunho de dois mu e dezasseis, pelas dez horas, reuniu o Conselho

de Escola (CE), no Salao Nobre da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

(FFULisboa). corn a seguinte ordern de trabaihos:

1. Leitura e votação da ata da reuniào anterior;

2. Apreciação das candidaturas recebidas a Diretor da FFULisboa quanto a sua

admissäo ou exclusao;

3. Informaçoes;

4. Outros assuntos a incluir na ordern de trabaihos.

Estiveram presentes os seguintes membros:

Docentes e investigadores

Ana Paula Costa Santos Peralta Leandro, Maria Sofia Pintado Oliveira Martins e Rui

Manuel Amaro Pinto e Antonio José Leitao das Neves Almeida, que presidiu.

Näo Docentes

Lic3. Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos

Estudantes

Manuel João Acabado dos Santos Talhinhas, João Miguel Ramos Diogo e Inés Neto Reis

Esteve ainda presente o Subdiretor Doutor AntOnio José Infante Alfaia.

Faltaram justificadamente os seguintes membros: Doutores José Antonio Frazao Moniz

Pereira, Rui Ferreira Alves Moreira, Rui dos Santos Ivo, Maria do Rosário Beja Gonzaga

Bronze, José Miguel Azevedo Pereira, Dra. Maria de Belém Roseira Martins Coelho

Henriques de Pina e Dr. João Carlos Lombo da Silva Cordeiro.

Entrando na ordem de trabaihos:

1. Leitura e votaçAo da ata da reuniflo anterior

Neste ponto a ata depois lida foi aprovada por unanimidade dos presentes.
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2. ApreciaçAo this candidaturas recebidas a Diretor da FFULisboa quanto a sua

admissâo ou exclusäo

0 presidente do Conseiho de Escola informou os presentes que foi Iançado o edital de

admissao das candidaturas, versöes em Português e em Inglés, no sitio da Faculdade no dia

18 de maio de 2016 e nos jornais o Püblico. versôes em Português e em Inglés no dia 18 de

maio de 2016 e no Expresso, versão em Português no dia 21 de maio de 2016. Enviou

também a EUFEPS e EAFP para divulgaçao e publicitaçao nos seus sitios em 17 de malo de

2016. Ate ao dia 9 dejunho, data em que terrninou o prazo de apresentação das candidaturas,

apenas foi recebida uma candidatura ao cargo de Diretor da Faculdade de Farmácia da

Universidade de Lisboa, apresentada pela Professora Doutora Matilde da Luz dos Santos

Duque de Fonseca e Castro (anexo 1).

Foram lidas aida as regras e procedimentos da Eleiçao do Diretor nomeadamente os n°3 e 4

do art° 26° do Estatuto da Faculdade de Farmácia que seguidamente se transcrevem:

3 — Pock ser dcho Dire/or quddquer professor vu inves/igador tie ,‘econhecido men/v dci

Even/dade on tie oil/nc! ins/i/zncay, naewnai ou esinangeira, tie ensino zmnivensi/ónio vu tie

inves/igaçcio.

4 — Nay pvc/c sen eiei/o Dire/or queni se eneon/re na si/nacay tie aposentado on qnemn

incorra non/ntis inelegibilidades vu incompa/ibilidades previs/as no id.

Verificados os critérios da admissao, a candidatura apresentada pela Professora Doutora

Matilde da Luz dos Santos Duque de Fonseca e Castro foi admitida por unanimidade dos

votos dos Membros presentes. Seguidamente foi aprovada a proposta de edital de admissão

provisória das candidaturas para colocação no sitio da Faculdade.

3. I,formaçoes

Neste ponto foi feito o ponto de situaçflo do projeto das novas instalaçOes (ediflcio de

Laboratórios) da Faculdade, nomeadamente que o projeto já deu entrada no MinistCrio da

Ciência e Tecnologia e que aguarda as respostas do Arquiteto Hestnes as perguntas da

especialidade colocadas pelo Ministério.

Nao havendo outros assuntos a incluir na ordem de trabaihos e nada mais havendo a tratar, a

reunião terminou cerca das 11 horas e dela foi exarada a presente ata que será assinada pelo

Presidente do Conseiho de Escola.
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o Presidente do Conseiho de Escola,

(Doutor Antonio José Leitão das NevesAidaoECatedrático
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