FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Conselho de Escola
Quadriénio de 2018-2022
Ata número 15

No dia 26 de junho de 2020, pelas 9h50, reuniu o Conselho de Escola no Auditório Maria
Odette Santos Ferreira com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Audição pública da candidata admitida, para apresentação e discussão do Curriculum Vitae e
ainda do Programa e Plano de Ação da candidata Profª. Doutora Maria Beatriz da Silva Lima
2. Eleição do Diretor: mediante votação secreta dos membros do Conselho de Escola,
considerando-se eleita se a candidata obtiver a maioria absoluta de votos;
3. Proclamação do Diretor: Elaboração do edital contendo o resultado da votação para
publicitação nos locais de estilo da Faculdade e no portal da Faculdade;

Estiveram presentes os seguintes membros:
Docentes e investigadores:
1. Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar - Prof. Catedrático e Presidente;
2. Jorge Manuel Barreto Vítor - Prof. Auxiliar;
3. Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia- Prof. Auxiliar;
4. Bruno Miguel Nogueira Sepodes- Prof. Auxiliar c/ Agregação;
5. Ana Paula Costa Santos Peralta Leandro - Prof. Auxiliar;
6. José Miguel Azevedo Pereira - Prof. Auxiliar c/ Agregação;
7. Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos - Investigador Principal;
8. Luís Filipe Vicente Constantino - Prof. Auxiliar;
9. Maria João Monteiro dos Santos Ferreira da Silva - Prof. Auxiliar.
Estudantes:
1. Mariana Santos Bento;
2. Vanessa Silva Nascimento;
3. Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota.
Trabalhadores não docentes e não investigadores:
Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos, Coordenadora Área de Biblioteca e
Informação.
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Membros Externos:
Paulo Jorge Cleto Duarte;
João Pedro Almeida Lopes.
Estiveram ainda presentes a Diretora e os Presidentes dos Conselhos Científico e Pedagógico.

Na sequência dos trabalhos do Conselho de Escola e após a aceitação formal candidatura
a Diretora da FFUL (quadriénio de 2020-2024), apresentada pela Professora Doutora Maria
Beatriz da Silva Lima, o Presidente do Conselho de Escola, Prof. Doutor Rogério Gaspar
começou por saudar todos os membros do Conselho de Escola e todos os presentes referindo
que a “Audição Pública da Candidata”, Profª. Doutora Maria Beatriz da Silva decorre neste
Auditório Maria Odette Santos Ferreira com as medidas adequadas de distanciamento físico
e proteção individual exigidas pela atual situação sanitária, estando reservado um número
limitado de lugares para o público, sendo cerca de ¼ da lotação máxima do Auditório e com
prévia inscrição dos interessados e igualmente em observância às normas e recomendações da
DGS, adaptadas ao funcionamento do espaço do Auditório, o fluxo de trânsito de pessoas
dentro do Auditório terá sentido único, com entrada e saída por portas diferentes, ventilação
adequada recorrendo à abertura das portas de emergência, durante toda a sessão, uso obrigatório
de máscara para todos os participantes que tenham acesso ao Auditório (além da
disponibilização de álcool-gel no espaço externo mas junto à entrada do Auditório).

Recordou ainda o estatuído no Regulamento Eleitoral da FFUL, no seu Capítulo III, artigo 18º,
a propósito da eleição do Diretor:
1 — O Diretor é eleito pelo Conselho de Escola, segundo regras e o procedimento referidos nos
números seguintes.
2 — A eleição do Diretor deve ocorrer durante o mês anterior ao termo do mandato
do Diretor cessante ou, em caso de vagatura, dentro do prazo máximo de três meses após a
declaração de vacatura do cargo.
3 – O procedimento de eleição do Diretor é organizado pelo Conselho de Escola e tem o seu
início com o anúncio público da abertura do prazo para apresentação de candidaturas.
4 – O procedimento de eleição envolve necessariamente a audição pública dos candidatos e a
discussão dos programas de ação apresentados, que deverão ter em conta o plano estratégico da
FFUL.
5 – Considera-se eleito Diretor o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos.
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6 – Se nenhum candidato obtiver mais de metade dos votos válidos, proceder-se-á a uma
segunda votação à qual apenas poderão concorrer os dois candidatos mais votados que não
hajam retirado as suas candidaturas.
7 – Se não houver candidatos ou em caso de não ter sido atingida a maioria requerida de
harmonia com o disposto nos números anteriores, o Conselho de Escola abre um novo prazo
para apresentação de candidaturas, no prazo máximo de trinta dias.

1.

Audição pública da candidata admitida, para apresentação e discussão do
Curriculum Vitae e ainda do Programa e Plano de Ação da candidata Profª. Doutora
Maria Beatriz da Silva Lima

Neste ponto a audição teve o seu início por volta das 10h05 minutos com a intervenção inicial
da candidata a Diretor para o periodo de 2020-2024, acompanhada de apresentação em
ppt/pptx.

As 10h15m foi feita a abertura da sessão de perguntas-respostas baseada na lista de questões
submetida antecipadamente pelo Conselho de Escola que constam em anexo a esta ata.
As 11h00m deu-se Inicio da sessão de “perguntas livres” pelos conselheiros com 2 sessões de
“pergunta-resposta”, com 3 perguntas cada, 3 minutos de tempo máximo para cada intervenção
dos conselheiros, tendo respondidas em dois blocos, durante um período de tempo equivalente
atribuído à candidata, com

dois blocos com cerca de 20 minutos cada com perguntas

sintéticas.

Cerca das 11h45m seguiram-se as intervenções da Diretora, do Presidente do Conselho
Cientifico e da Presidente do Conselho Pedagógico, com cerca de 5 minutos de tempo total,
seguida da intervenção com tempo equivalente da candidata, Profª. Doutora Maria Beatriz da
Silva Lima

Por fim seguiu-se a intervenção final do Presidente do Conselho de Escola, Prof. Rogério
Gaspar com questões de cerca de dois minutos e e respostas com a intervenção final da
candidata a Diretora.
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2. Eleição do Diretor: mediante votação secreta dos membros do Conselho de Escola,
considerando-se eleita se a candidata obtiver a maioria absoluta de votos.

Após a audição pública da candidata pelas 12 horas, procedeu-se ao encerramento da
sessão pública e deu-se

inicio

aos trabalhos do Conselho de Escola, em sessão restrita

enquanto assembleia eleitoral, sem público e sem a candidata, procedeu-se à votação secreta
para designação do novo Diretor, nos termos regulamentares em vigor e que se realizou na
presença apenas dos conselheiros (únicos com direito a voto) e ainda dos dirigentes dos
restantes órgãos de gestão da FFUL, com direito estatutário a presença nas reuniões do
Conselho de Escola.
O resultado da votação foi a seguinte:
Votos a favor: _9__;
Votos em branco:_2__;
Votos nulos:__1_.

3. Proclamação do Diretor: Elaboração do edital contendo o resultado da votação para
publicitação nos locais de estilo da Faculdade e no portal da Faculdade.
Seguidamente elaborou-se o edital contendo o resultado da votação para publicitação nos
lugares de estilo da Faculdade e no sítio da Faculdade.

A ata foi seguidamente aprovada em minuta por unanimidade dos presentes.

Não havendo mais informações e outros assuntos a tratar, a reunião terminou cerca das 13h00 e
dela foi exarada a presente ata que será assinada por todos os membros presentes:

_____________________________________________________________________________
(Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar - Prof. Catedrático e Presidente)
_____________________________________________________________________________
(Jorge Manuel Barreto Vítor - Prof. Auxiliar)
_____________________________________________________________________________
(Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia- Prof. Auxiliar)
_____________________________________________________________________________
(Bruno Miguel Nogueira Sepodes- Prof. Auxiliar c/ Agregação)
_____________________________________________________________________________
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(Ana Paula Costa Santos Peralta Leandro - Prof. Auxiliar)
_____________________________________________________________________________
(José Miguel Azevedo Pereira - Prof. Auxiliar c/ Agregação)
_____________________________________________________________________________
(Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos - Investigador Principal)
_____________________________________________________________________________
(Luís Filipe Vicente Constantino - Prof. Auxiliar)
_____________________________________________________________________________
(Maria João Monteiro dos Santos Ferreira da Silva - Prof. Auxiliar)
____________________________________________________________________________
(Mariana Santos Bento)
_____________________________________________________________________________
(Vanessa Silva Nascimento)
_____________________________________________________________________________
(Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota)
_____________________________________________________________________________
(Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos, Coordenadora Área de Biblioteca e Informação)
_____________________________________________________________________________
(Paulo Jorge Cleto Duarte)
_____________________________________________________________________________
(João Pedro Almeida Lopes)

Na ata assinada consta a nota do Presidente do Conselho de Escola que seguidamente se
transcreve:

Os Conselheiros Luis constantino, Francisco Mota e João Pedro Almeida Lopes faltaram à
assembleia eleitoral e reunião do Conselho de Escola com audição Pública da candidatura a
Diretor.
Assinatura
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