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No dia 19 de junho de 2012, pelas 10horas, reuniu a Assembleia da Faculdade no Salão Nobre

da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Informações;

2. Aprovação da ata da reunião anterior

3. Candidaturas a Diretor da FFUL — Admissão das candidaturas;

4. Apresentação, discussão e votação do relatório de atividades de 2011;

5. Outros assuntos a incluir na ordem de trabalhos.

Estiveram presentes os seguintes membros:

Docentes e Investigadores:

José Joaquim Costa Cabrita da Silva, Professor Catedrático;

José António Frazão Moniz Pereira, Professor Catedrático;

José Miguel Azevedo Pereira, Professor Auxiliar;

Ana Paula Costa dos Santos Peralta Leandro, Professora Auxiliar.

Helena Margarida de Oliveira M. Ribeiro, Professora Auxiliar

Maria da Graça T. R. Soveral Rodrigues, Professora Associada com Agregação

Estudantes:

Ricardo Miguel Xavier Pouca-Roupa

Não Docentes e Não Investigadores:

Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos

Não estiveram presentes a D? Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina, o

Dr. João Carlos Lombo da Silva Cordeiro, os professores Rui Ferreira Alves Moreira, José

Pedro Felripa de Sousa Dias e Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar que justificaram

antecipadamente as suas ausências e os alunos Rita Maria Caldeira Melancia Moura Rodrigues

e Maria Coelho Duarte Militão.

A professora Matilde da Luz dos Santos Duque Fonseca e Castro, Professora Catedrática

apresentou o pedido de suspensão do mandato por ser opositora ao concurso de Diretor da

Faculdade.

Estiveram ainda presentes o Diretor da FFUL, Doutor José A. Guimarães Morais, Professor

Catedrático e o Subdiretor, Doutor António Alfaia.



Os trabalhos foram iniciados com a aprovação, por unanimidade dos presentes, da ordem de

trabalhos da presente reunião.

No ponto da ordem de trabalhos - “Informações” — Por sugestão do Prof. Rogério Gaspar o

Prof. Morais fez uma resenha do processo de fusão entre a Universidade de Lisboa e a

Universidade Técnica de Lisboa e dos passos futuros a serem dados.

No ponto 2 da ordem de trabalhos - “Aprovação da Ata da reunião anterior” foi aprovada por

unanimidade a referida ata.

No ponto 3 da ordem de trabalhos “Candidaturas a Diretor da FFUL Admissão das

candidaturas”, o presidente da Assembleia informou os presentes que foi recebida uma

candidatura ao cargo de Diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

apresentada pela Professora Matilde da Luz dos Santos Duque de Fonseca e Castro (anexo 1).

Lido o art° 24° do Estatuto da Faculdade de Farmácia nomeadamente os seus n°s 3 e 4, que

seguidamente se transcrevem, “3- Pode ser eleito Director qualquer professor ou investigador

de reconhecido mérito da Faculdade ou de outra instituição nacional ou estrangeira, de ensino

universitário ou de investigação” e “4- Não pode ser eleito Director quem se encontre na

situação de aposentado ou quem incorra noutras inelegibilidades ou incompatibilidades

previstas na lei. “. Verificados os critérios da admissão, a candidatura apresentada pela

Professora Matilde Castro foi admitida por unanimidade dos presentes.

Seguidamente foi aprovada a proposta de edital a afixar com a alteração de que a audição

pública do candidato a realizar no dia 20 de Julho, pelas 10 horas, deverá ser realizado no

auditório da Faculdade e não no Anfiteatro B como proposto (anexo 2)

No ponto 4 da ordem de trabalhos “Apresentação, discussão e votação do relatório de atividade3

de 2011, o Diretor fez a apresentação do relatório de actividades (anexo 3), o qual foi aprovado

por unanimidade dos presentes, com a proposta do Prof. Rogério Gaspar da não inclusão dos

nomes dos responsáveis de Órgãos e Departamentos no organograma da FFUL anexo ao

Relatório.

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião terminou cerca das 16h20 e dela foi exarada a

presente Ata que depois de aprovada será assinada pelo Presidente da Assembleia.

cc/c /
(Dout osé Jo uim Costa Cabrita da Silva, Professor Catedrático)


