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Presentes
De acordo com lista anexa – páginas 5 e 6

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 3)
Iniciada a Assembleia Geral, foi aberto um período para informações sobre:
a) Semana C&T
b) Inventário – verificação física 2013 no dia 4/11, por parte do SEF
c) Relatório 2014 por Galrão Ramos a partir de 3/11, serão fornecidas instruções
d) IPCTN 2013 – preencher até 31/10
e) Reparação Shimadzu suportada com verbas do CIDEM
2. Ratificação da admissão de novos membros:
- - António Rui de Oliveira Santos Silva Melro

Aprovada por unanimidade

Os pontos 3./ 4. e 5. Foram discutidos em conjunto, com apresentação e debate sobre as regras de
funcionamento da unidade e resultados do trabalho de investigação, de acordo com as normas estabelecidas pela
FCT e com o objectivo de subir a classificação do CIDEM em próximas avaliações. Assim:
A. Na lista de investigadores passam a constar apenas os integrados FCT, os colaboradores FCT e os
doutorandos, de acordo com a lista atualizada em cada ano;
B. Os restantes, como são utilizados nas contas das avaliações externas da FCT, passam para outro separador a
designar "Colaboradores Externos CIDEM";
C. Os Membros Integrados deverão ter publicações visíveis na Scopus, num mínimo de duas publicações num
período de três anos (para já, depois vai subindo para 3 publicações em 4 anos);
D. Os membros que não cumprirem com o ponto 3. mas tiverem mais que 0,4 publicações/ano nos últimos 5
anos passam a Colaboradores FCT;
E. Abaixo deste nível serão considerados Colaboradores Externos CIDEM ou, se pretenderem, retirados da lista.
Objetivo – melhorar rácios de produtividade científica;
F. A distribuição de verbas (10 000 euros/ano) será menos centrada em Missões e para estas apenas contam os
investigadores com maior número de publicações. Espera-se que esta verba seja vista como um complemento ao
PAPRE. A publicação em revistas Open Access desde que na lista ISI será patrocinada, sempre que possível;
G. Idas a Congressos, só naquelas que têm associado uma revista ISI/WoS que conste na SCOPUS ou noutra base
de indexação reconhecida pela FCT
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H. Os investigadores que pretendam apoios financeiros devem apresentar no início do ano (até 15 de março) um
plano com indicação das deslocações e outras verbas pretendidas e número de publicações submetidas no ano
anterior e que prevêem submeter no ano em curso (não é garantido o financiamento, pois pode ser necessário
definir prioridades);
I. Distribuição de verbas do orçamento anual FCT+IPP, em euros - proposta página 4
J. Para efeitos de apresentação de resultados da prestação de serviços à FCT será incentivada a faturação via
CIDEM, mesmo que para transferência imediata para o DEM. Este assunto ainda precisa de mais esclarecimentos.
K. Será apresentado um plano ao IPP, com base na melhoria dos índices de redução e visibilidade científica, para
solicitar um financiamento de tipo plurianual que se deseja de 45 000 euros em três anos. A referência para a análise
dos rácios será o estudo apresentado pela FCT da produtividade dos centros de investigação em junho de 2013;
L Organizar uma conferência ou duas (2016 e 2018) sobre compósitos ou adesivos ou reabilitar as JPE e pedir
apoio ao IPP, os lucros reverteriam a favor do CIDEM.
6. Outros assuntos
Decisão sobre DC da LEM e consequências na atual Direção do CIDEM, que poderá ser a antecipação do final do
actual mandato.
Não havendo mais nada a acrescentar, a reunião foi encerrada pelas 15h50min

Aprovado por:

Data

Luís Miguel Durão

Prazo
2014-12-17
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Assembleia Geral – Convocatória

De acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para o próximo dia 28 de outubro
(terça), às 14h15min, no anfiteatro F342, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Informações gerais
2. Ratificação da admissão de novos membros:
- António Rui de Oliveira Santos Silva Melro (CV anexo)
3. Discutir sobre as consequências do resultado da reclamação da avaliação FCT ao CIDEM
4. Deliberar sobre as regras a observar para os membros integrados no período 2015-2017
5. Deliberar sobre as formas de colaboração dos membros não integrados e sua visibilidade no site
6. Outros assuntos
Se à hora marcada para o início da reunião o número de presenças for insuficiente (50% dos membros), fica
desde já convocada segunda reunião para as 14h30min do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer
número de presenças.
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