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Conseiho de Escola

Quadrienio de 2014-2018

Ata Nümero 7

Aos quatro dias do més de juiho de dois ml! e dezasseis, pelas dez horas, reuniu o Conseiho

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

(FFULisboa), corn a seguinte ordem de trabaihos:

1. Leitura e votaçflo da ata da reuniäo anterior;

2. Preparação da audiçao pñblica da (mica candidata ao cargo de Diretor;

3. InformaçOes;

4. Outros assuntos a incluir na ordem de trabaihos.

Estiverarn presentes os seguintes membros:

Membros Externos:

Dra. Maria de Belém Roseira Martins Coe!ho Henriques de Pina e Dr. João Car!os Lombo

da Silva Cordeiro.

Doccntcs e investigadorcs

Doutores Rui Ferreira Alves Moreira, Maria do Rosário Beja Gonzaga Bronze, Ana Pau!a

Costa Santos Pera!ta Leandro, José Migue! Azevedo Pereira, Maria Sofia Pintado O!iveira

Martins, Rui Manue! Amaro Pinto e Antonio José Leitao das Neves A!meida, que presidiu.

Nâo Docentes

Lic”. Maria Isabe! Marcelo Barbosa de Campos

Estudantes

Manue! Joâo Acabado dos Santos Taihinhas, Joao Migue! Rarnos Diogo e Inés Neto Reis.

Faltararn justificadamente os seguintes membros: Doutores José AntOnio Frazao Moniz

Pereira e Rui dos Santos Ivo.

Entrando na ordem de trabaihos:

1. Leitura e votaçAo da ata da reunião anterior
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Neste ponto a ata depois lida foi aprovada por 10 votos a favor e 2 abstençOes.

2. Prcparaçäo da audição páblica da ñnica candidata ao cargo dc Dirctor

Foi dada a informaçao que nâo forarn recebidas alegaçOes ou reciarnaçOes pelo que a lista

dos candidatos admitidos ao cargo de Diretor é definitiva.

o Presidente do CE inforrnou os presentes que o formato da audiçao pubiica do candidato a

Director, corn a duraçao total maxima de 90, rninutos será o segtunte:

• Perlodo inicial de 15 minutos no qua! o candidato fará urna exposição do seu cwriculuni

vitae, opcöes estratégicas e piano de ação.

• Seguidamente, o Presidente do CE, ern nome do Conseiho, coiocará 5 questôes, que serfto

idénticas e do seu conhecirnento prévio para todos os candidatos, sendo que cada

candidato disporá, aproximadarnente, de 30 minutos para resposta.

• Nos 30 minutos seguintes, por ordem de inscriçäo previarnente atribuida, lodos os

membros do CE, se assim o entenderern, poderao questionar os candidatos de forrna

precisa e concisa.

No entanto, considerando que o tempo do perlodo iniciai do candidato d muito reduzido

entende retirar tempo dos 30 rninutos de coiocaçao individual das questOes. Coiocada a
votaçflo esta proposta foi aprovada corn 10 votos a favor e urna abstençao. Na sequência

dessa aprovação foi submetida a votaçäo a proposta de acréscirno de 10 minutos, tendo a

mesma sido aprovada por unanirnidade dos presentes.

Deste modo, o perlodo iniciai no quai o candidato fará uma exposição do seu cierricuiwn

vitae, opçöes estratégicas e piano de açäo passou de 15 para 25 rninutos. 0 tempo que, por

ordem de inscrição previamente atribuida, todos as membros do Conseiho de Escola, se

assim a entenderem, poderao questionar as candidatos de forrna precisa e concisa, passou de

30 para 20 minutos.

Seguidamente foram discutidas as diversas questOes que chegaram ao Presidente, e

divulgadas aos Membros presentes por fotocópia, tendo sido aprovadas as 5 questôes que

serão circuladas por e-mail para confirrnaçao, e que constarâo corno documento anexo a
presente ata.

Será ainda solicitada a indicaçao da inscrição para a inten’ençäo individual.
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Não havendo informaçOes e nem outros assuntos a tratar a reunião foi encerrada pelas 12h15

e dela fol exarada a presente ata que seth assinada pelo Presidente do ConseEho de Escola.

0 Presidente do Conseiho de Escola,

(Doutor Antonio José Leitäo das Neves Almeida — ProE
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