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No dia 7 de Dezembro de 2010, pelas 10 horas, 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. Apresentação, discussão e votação da proposta de regulamento da estrutura de apoio

técnico e administrativo da Faculdade;

3. Apresentação, discussão e votação do plano de actividades e do orçamento para 2011;

4. Informação e apresentação da proposta de regulamento - tipo das subunidades orgânicas

da Faculdade;

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;

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

José António Frazão Moniz Pereira, Professor Catedrático;

António Roque Taco Calado, Professor Catedrático;

Rui Ferreira Alves Moreira, Professor Catedrático;

José Pedro Felripa de Sousa Dias, Professor Associado;

José Miguel Azevedo Pereira, Professor Auxiliar;

Ana Paula Costa Dos Santos Peralta Leandro, Professora Auxiliar.

Estudantes:

Marta Miranda Ferreira Cardoso;

João André Valadas Monteiro Matos Pereira;

Bruno Romeu Marques.

Não Docentes e Não Investigadores:

Maria Isabel Dionísio Barroso, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica especialista de ia

classe e coordenadora.

Membros Externos:

Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina;

João Carlos Lombo da Silva Cordeiro.



Esteve ainda presente o Director da FFUL, Doutor José A. Guimarães Morais, Professor

Catedrático.

O Presidente da Assembleia, Doutor José Joaquim Costa Cabrita da Silva, iniciou os trabalhos

dando conhecimento que o Professor Rogério Gaspar justificou a falta por a mesma hora se

encontrar na reunião do Conselho Geral da Universidade de Lisboa.

Seguidamente leu a ordem de trabalhos e pediu que o ponto 4 - Informação e apresentação da

proposta de Regulamento - tipo das Subunidades Orgânicas da Faculdade fosse integrado no

ponto 1. Informações, o que foi aceite por unanimidade.

Foi também solicitado que fosse integrado na Ordem de Trabalhos o ponto “Aprovação da acta

da reunião anterior”, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a introdução de algumas

correcções a referida acta foi submetida a votação sendo aprovada por unanimidade dos

presentes.

No ponto informações o Presidente referiu que recebeu uma carta do professor Jorge Victor

sobre as praxes académicas e as perturbações ao funcionamento das aulas. Face às intervenções

que se sucederam, foi deliberado agendar este assunto para discussão na próxima reunião.

Ainda neste ponto de informações o Director da FFUL, Prof. José Morais, fez a apresentação da

proposta de Regulamento - tipo das subunidades orgânicas da Faculdade. Deu ainda

conhecimento que tinha efectuado uma reunião com os professores catedráticos para análise do

regulamento anteriormente referido e que o mesmo não tinha merecido grandes reparos por

parte deles.

O Dr. João Cordeiro interveio sobre as alíneas d), e) e fl do artigo 5° do citado Regulamento,

que referem que Comissão de Departamento tem competência para apresentar diferentes tipos

de propostas, questionando sobre quem as aprovaria. O Director da FFUL respondeu que as

propostas seriam transmitidas ao Coordenador do Departamento que por sua vez as deveria

apresentar ao Director.

Ainda sobre o assunto a Dra. Maria de Belém acrescentou que caso as propostas tivessem

impacto orçamental (acréscimo de despesa) deveriam ser apresentados a Assembleia da

Faculdade.
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Foram ainda sugeridas as seguintes alterações ao Regulamento:

- No ponto 2 do art° 2° deverá acrescentar em “Elaborar o plano e relatório de

actividades”, de acordo com o orçamento atribuído, “a submeter à aprovação do Director da

FFUL”.

- Na alínea h) do art°. 5° a inclusão ..., “do pessoal técnico e auxiliar” integrado

O Director da FFUL aceitou as sugestões referidas que são integradas no referido Regulamento

(Anexo 1).

Seguidamente o Director da FFUL, deu conhecimento que se encontra em discussão pública até

ao dia 15 de Janeiro o Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes

Iniciado o ponto 2 da ordem de trabalhos o Director da FFUL fez a apresentação da proposta de

Regulamento da Estrutura de Apoio Técnico e Administrativo da Faculdade (Anexo 2).

Após a apresentação da proposta interviram sobre o tema os seguintes membros da Assembleia

da Faculdade:

- A Dra. Maria de Belém alertou para a necessidade da criação de um Gabinete de Imagem e

Comunicação que deveria dar apoio a toda a instituição, o qual deveria ficar sob a alçada directa

do Director da FFUL.

- O Dr. João Cordeiro questionou a inexistência de uma área de Recursos Humanos, que

interagisse com os alunos.

- A Sra. Isabel Barroso perguntou se a estrutura apresentada implicava novas contratações para

os Serviços Administrativos e se estavam previstas novas contratações para repor o pessoal que

saiu dos laboratórios. Referiu também o excesso de burocracia exigido para a aquisição de

produtos.

- A Pro?. Matilde reforçou a necessidade de fazer novas contratações de pessoal de apoio aos

laboratórios e a necessidade de agilizar serviços e os recursos humanos para por em

funcionamento a Faculdade através de uma maior responsabilização e de racionalização de

custos.

- Prof. Rui Moreira chamou a atenção para a necessidade de ter em conta o quadro actual do

País e para a definição clara das prioridades quando da alocação dos Recursos Humanos e

Financeiros, nomeadamente quando da contratação de pessoal.

- Prof. Morais explicou, relativamente à questão formulada pelo Dr João Cordeiro, que a área

que tem uma ligação directa com os alunos é a área Académica e não a de Recursos Humanos.

Referiu ainda que a estrutura que se propôs é uma estrutura que será preenchida de acordo com

os recursos financeiros disponíveis e com as necessidades da Faculdade. Terá também em conta



os Serviços que serão fornecidos pelos Serviços Partilhados da Universidade, que no geral se

referem a grandes contratos onde se pode ganhar economias de escala.

Seguiu-se um período de discussão sobre a oportunidade e a adequação da estrutura proposta e

neste contexto o Dr João Cordeiro disponibilizou-se para pôr ao serviço da FFUL, e sem custos

para esta, especialistas em organização e métodos de gestão de forma a ajudar a Faculdade a

construir a sua estrutura técnica. O Director da FFUL aceitou a proposta apresentada pelo Dr.

João Cordeiro.

Iniciado o ponto 2 da ordem de trabalhos o Director da FFUL fez a apresentação do plano de

actividades e o orçamento para 2011 (Anexo 3).

A D~ Maria de Belém referiu que gostaria de ver no plano um aprofundamento do ponto da

internacionalização e solicitou que este assunto fosse agendado numa das próximas reuniões.

Seguiu-se um período de discussão e de pedidos de esclarecimento em que tiveram intervenção

o Dr. João Cordeiro, o prof. Moniz Pereira, o Prof. António Calado, o Prof. Rui Moreira, a

Isabel Barroso e o aluno João Pereira.

Após esclarecimentos do Director da FFUL e dos subdirectores, Prof. António Alfaia e da

subdirectora Doutora Eugénia Cruz, a proposta foi submetida a votação, sendo aprovada por

unanimidade dos presentes no momento da votação ( não incluiu a D?. Maria de Belém que

entretanto se tinha ausentado).

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião terminou cerca das 13h00 e dela foi exarada a

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

4. g/~4/ ,fl
(Doutor José Joaquim Costa Cabrita da Silva, Professor Catedrático)


