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FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Assembleia
Quadriénío de 2009-2013
Acta número 13

No dia 5 de julho de 2012, pelas 15 horas, reuniu a Assembleia da Faculdade no Salão Nobre da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Preparação da Audição Pública a realizar no dia 20 de julho de 2012, às 10 horas, no
Auditório da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, à candidata admitida,
Doutora Matilde da Luz dos Santos Duque da Fonseca e Castro, Professora Catedrática
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa:
a. Triagem de cinco questões do conjunto de questões enviados pelos membros da
Assembleia até ao dia 5 de julho de 2012 que o Presidente da Assembleia em
nome da Assembleia colocará à candidata e que será do conhecimento prévio da
mesma;
b. Questões a serem colocadas individualmente pelos membros da assembleia:
número de questões a colocar e ordenação dos membros.
2.

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;
Rui Ferreira Alves Moreira, 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
Rui Manuel Amaro Pinto, Professor Auxiliar
Estudantes:
Ricardo Miguel Xavier Pouca-Roupa
Rita Maria Caldeira Melancia Moura Rodrigues
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 Maria da Graça T. R. Soveral
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Rodrigues e Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, Professor Catedrático e a aluna Maria Coelho
Duarte Militão que justificaram antecipadamente as suas ausências.
Esteve ainda presente o Diretor da FFUL, Doutor José A. Guimarães Morais, Professor
Catedrático.

Os trabalhos foram iniciados com a aprovação, por unanimidade dos presentes, da inclusão na
ordem de trabalhos da reunião o ponto de aprovação da ata tia reunião anterior e informações

No ponto da ordem de trabalhos

-

“Aprovação da Ata da reunião anterior” foi aprovada por

unanimidade dos presentes a referida ata.

No ponto

-

“Informações”

—

foi dada a palavra ao Prof. Morais que fez uma resenha atual do

processo de fusão entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa.

No ponto da ordem de trabalhos
Preparação da Audição Pública a realizar no dia 20 de julho de 2012, às 10 horas, no
A uclitório da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, à candidata admitida,
Doutora Matilde tia Luz dos Santos Duque da Fonseca e (‘astro, Professora Catedrática da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa:
a. Triagem de cinco questões do conjunto de questões enviados pelos membros da
Assembleia até ao dia 5 de julho de 2012 que o Presidente da Assembleia em
nome da Assembleia colocará à candida ia e que será cio conhecimento prévio da
mesma;

b. Questões a serem colocadas individualmente pelos membros da assembleia:
número de questões a colocar e ordenação dos membros.
foi dada a informação que não foi recebida qualquer reclamação relativamente à candidatura
recebida e admitida.

Seguidamente foi lido do documento das Regras e Procedimentos para a Eleição do Diretor as
regras para a Audição pública do candidato a Diretor.

Foi dada a informação que foi recebido e-mau do professor Rogério Gaspar, de 27 de Junho,
referindo que em sua opinião se deveria seguir o exemplo do processo de audição pública
anteriormente estabelecido aquando da designação do atual Diretor da FFUL e que em princípio
pretende colocar uma questão, pelo que pretende dispor de 2-3 minutos para intervir na sessão
de audição pública.

O Presidente da Assembleia, Prof José Cabrita informou ainda ter recebido um conjunto de 4
perguntas enviadas pelo Prof Rui Pinto, as quais foram lidas posteriormente.
Iniciou-se um período de análise do documento “Proposta de Estratégia Operacional para a
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa” apresentado pela candidata a Diretor, Prof.
Matilde Castro. Intervieram os professores José Cabrita, Rui Moreira, Moniz-Pereira, José
Morais, Helena Ribeiro e Ana Leandro, a Lic. Isabel Campos e o aluno Ricardo Pouca-Roupa.
No final deste período, o Presidente da Assembleia propôs que todos os membros da
Assembleia que pretendessem colocar questões ou que pretendessem ver colocadas questões
pelo Presidente na Audição Pública de 20 de Julho de 2012, deveriam enviá-las por e-mail ao
Presidente da Assembleia até ao fim da próxima

r feira, dia 9 de julho de 2012, de forma a que

este produzisse um documento sintetizando as questões. Esse documento seria pela mesma via
enviado a todos os membros da Assembleia e posteriormente dado a conhecer à candidata a
Diretor, Prof Matilde Castro. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião terminou cerca das 16h00 e dela foi exarada a
presente Ata que depois de aprovada será assinada pelo Presidente da Assembleia.

(Doutor José Joaquim Costa Cabrita da Silva, Professor Catedrático)

