FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Assembleia
Quadriénio de 2009-2013
Acta número 1

No dia 18 de Maio de 2009, pelas 15 horas, reuniu a Assembleia da Faculdade no Salão
Nobre da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com a ordem de trabalhos
fixada na convocatória de 11 de Maio de 2009 que seguidamente se transcreve:
1-

Dar cumprimento ao nº. 5 do artigo 18º do Estatuto da Faculdade de

Farmácia da Universidade de Lisboa, aprovado por despacho nº. 4646/2009,
publicado no Diário da República, 2ª. série nº.26, de 6 de Fevereiro de 2009 que
seguidamente se transcreve:
“5- Os membros a que se refere a alínea d) do nº.1” (2 membros externos) “são
cooptados na primeira reunião dos membros eleitos da Assembleia, em lista
conjunta que deve obter a maioria absoluta de votos, tendo o seu mandato uma
duração idêntica à dos membros eleitos.”;
2- Planeamento do trabalho imediato da Assembleia da Faculdade.
Estiveram presentes os seguintes membros:
Docentes e Investigadores:
Doutor José Augusto Guimarães Morais, Professor catedrático;
Doutor José Joaquim Cabrita da Silva, Professor Catedrático;
Doutora Matilde da Luz dos Santos Duque Fonseca e Castro, Professora
Catedrática;
Doutor José António Frazão Moniz Pereira, Professor Catedrático;
Doutor Rogério Paulo Pinto e Sá Gaspar, Professor Catedrático;
Doutor António Roque Taco Calado, Professor Catedrático;
Doutor Rui Ferreira Alves Moreira, Professor Catedrático;
Doutor José Pedro Felripa de Sousa Dias, Professor Catedrático;
Doutor José Miguel Azevedo Pereira, Prof. Auxiliar.
Estudantes:
Marta Miranda Ferreira Cardoso;
João André Valadas Monteiro Matos Pereira;
Bruno Romeu Marques.
Não Docentes e Não Investigadores:
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Maria Isabel Dionísio Barroso, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica
especialista de 1ª classe e coordenadora.
Aberta a sessão o Professor Morais informou que é o membro mais antigo da
Assembleia e por isso lhe compete convocar as reuniões e conduzir os trabalhos até à
eleição do presidente.
Seguidamente foi feita a leitura da convocatória e do Capítulo II do Estatuto da
Faculdade aprovado por Despacho nº. 4646/2009 de 6 de Fevereiro de 2009 relativo a
Assembleia da Faculdade, nomeadamente os artigos 17º- Função, 18º - Composição,
19º - Mandato e 20º - Competência.
No ponto nº. 2 da ordem de trabalhos foi destacado como trabalho que pode desde já
ser iniciado o da preparação do Regimento de Funcionamento da Assembleia, cuja
versão para discussão deverá ter por base uma adaptação do Regimento do Conselho
Geral da Universidade de Lisboa de 21 de Janeiro de 2009.
No ponto 1 da ordem de trabalhos depois de uma troca individual de impressões de
todos os presentes foi definido como perfis/origens dos membros externos a constar da
lista que será apresentada para votação os seguintes: um dos membros deve ter
proveniência da área política e preferencialmente ligado à área da saúde ou afim e o
outro membro da esfera empresarial, profissional ou institucional. Para o efeito foi
mandatado o Prof. José Morais de elaborar a lista e submetê-la à votação.
Não sendo possível proceder a elaboração da lista dos membros externos para ser
submetida à votação conforme estava prevista no ponto nº.1 da ordem de trabalhos foi
agendada nova reunião para o dia 22 de Maio de 2009, às 12 horas, para o mesmo local,
mantendo contudo a mesma ordem de trabalhos.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezassete horas.
A presente acta vai assinada pelo Prof. José A Guimarães Morais que presidiu e por
Alfredo Ferreira Moita que secretariou a reunião.
Doutor José A Guimarães Morais, Professor Catedrático,
_____________________________________________________________

Alfredo Ferreira Moita,
_____________________________________________________________
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