10.00h Abertura
Amílcar Falcão

Reitor da Universidade de Coimbra

Sessão 1

Moderador: Lúcio Cunha
Coordenador da Comissão de Ensino

10.15h Que carreiras devem existir
numa universidade do séc. XXI?
Nuno Peixinho
Presidente ABIC

10.45h Debate
11.15h Pausa
Sessão 2

Moderador: Manuel Portela
Coordenador da Comissão de Investigação

11.30h Ensino e Investigação.
Recrutamento e progressão.
Teresa Summavielle
IBMC-UP

12.00h Debate
12.45h Encerramento
João Caraça

Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra

A inscrição é necessária e gratuita através do seguinte link:
www.uc.pt/governo/cons_geral/rjies3

Conselho Geral da Universidade de Coimbra
Comissão de Estratégia e Comunicação
Conferência online - 21 de julho de 2020

3ª Conferência Repensar o RJIES

A expansão dos sistemas de Ensino Superior após a segunda grande guerra deveu-se sobretudo ao crescimento da economia mundial durante os trinta anos que se
lhe seguiram. Mas durante as duas décadas seguintes, o aumento dos custos da
educação universitária, as pressões para continuar o alargamento do ensino superior, as restrições ao financiamento público do sector, começaram a impor-se.
A resposta generalizada dos poderes nacionais consistiu na introdução do princípio
da privatização, num campo que até aí tinha tido um carácter fundamentalmente
público, ou filantrópico.
O sistema do Ensino Superior é regido no nosso país por um diploma jurídico
com cerca de uma década e meia de existência. O RJIES determinava a sua própria
revisão após cinco anos de vigência mas tal nunca aconteceu até hoje. O Conselho
Geral da Universidade de Coimbra, órgão de reflexão estratégica, orientação e
supervisão da Universidade, entendeu através da sua Comissão de Estratégia e
Comunicação dever promover um ciclo de conferências destinado a permitir
repensar o atual regime jurídico, partindo da experiência vivida com o seu funcionamento, com o contexto de mudança e os seus pressupostos, além das percepções
sobre as tendências que conformarão o futuro.
Esta terceira conferência, com que termina o ciclo, é dedicada a reflectir sobre as
carreiras académicas no século XXI e os esforços a desenvolver para continuar a
transmitir os valores do espírito crítico, da liberdade de expressão do pensamento
e da análise rigorosa das realidades do mundo e da sociedade nos tempos turbulentos que vivemos.
Pensa o Conselho Geral que estes propósitos são da maior importância e interesse
para todos os que vivem, viveram, ou esperam viver no âmbito da Universidade ou
de outras instituições do Ensino Superior.

Reitor

Amílcar Falcão
Amílcar Falcão, Reitor da Universidade
de Coimbra, é Licenciado em Ciências
Farmacêuticas (1989), Doutorado (1995) e
Agregado (2002) em Farmácia (Especialidade
de Farmacologia) pela Universidade de
Coimbra, instituição na qual é Professor
Catedrático (2007). Foi Diretor da Faculdade
de Farmácia (2010-2012) e do Instituto de
Investigação Interdisciplinar (2013-2019).
Foi Vice-Reitor da Universidade de Coimbra
(2011-2019). É autor de mais de 230 artigos
científicos em revistas indexadas com um
número de citações acumulado superior a
5.000. Recebeu já vários prémios nacionais
e internacionais. É Diretor Técnico da
empresa ICNAS Produção (empresa detida
a 100% pela Universidade de Coimbra),
tendo participado ativamente na obtenção
do primeiro medicamento radiofarmacêutico
desenvolvido e registado em Portugal.

Lúcio Cunha
Lúcio Cunha é geógrafo e doutor com
agregação em Geografia Física. É Professor
Catedrático no Departamento de Geografia
e Turismo e Investigador do Centro de
Estudos de Geografia e Ordenamento do
Território (CEGOT) da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, onde
coordena o Grupo 1 – Natureza e Dinâmicas
Ambientais. Integra o Conselho Geral da
Universidade de Coimbra.
Ao longo de cerca de 40 anos de carreira
universitária tem desenvolvido trabalhos
na área da da Geografia Física Aplicada
aos Estudos Ambientais (Riscos Naturais,
Geopatrimónio, SIG’s e Ordenamento
do Território).

Nuno Peixinho
Nuno Peixinho é Investigador (contratado
a termo certo), da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutorado em Astronomia e Astrofísica,
pela Universidade de Lisboa, em 2005, é
Coordenador da Unidade de Promoção
de Ciência do Observatório Geofísico e
Astronómico da Universidade de Coimbra,
Delegado Português ao Comité de
Utilizadores no Observatório Europeu do Sul
(ESO) e Co-Coordenador Nacional para o
Ensino da Astronomia da União Astronómica
Internacional (IAU). Membro do CITEUC Centro de Investigação da Terra e do Espaço
da UC, trabalha principalmente em Ciências
Planetárias, Física Solar, e em Divulgação da
Astronomia, incluindo o uso de Planetários.

Manuel Portela
Manuel Portela é Professor Catedrático
da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, onde dirige o Departamento
de Línguas, Literaturas e Culturas. Foi
investigador visitante nas Universidades
da Virgínia (2008) e de Maryland (2016).
É investigador do Centro de Literatura
Portuguesa e editor do Arquivo LdoD:
Arquivo Digital Colaborativo do Livro do
Desassossego (https://ldod.uc.pt/, 2017).
Coordena desde 2012 o Programa de
Doutoramento FCT em Materialidades da
Literatura. É membro do Conselho Geral
da Universidade de Coimbra e coordenador da sua Comissão de Investigação.

Teresa Summavielle
Teresa Summavielle é licenciada em Bioquímica
e Doutorada em Ciências Biomédicas,
é Investigadora Principal no i3S, Universidade
do Porto, onde é Diretora do Grupo de
Investigação “Addiction Biology”. É ainda
Prof. Adjunta Convidada na Escola Superior
de Saúde do Politécnico do Porto, onde exerce
atividade docente desde 2002. Coordena módulos de formação em Neurotoxicologia e Drogas
de Abuso em dois programas doutorais (ICBAS
e FMUP). Atualmente integra a Direção do
SNESup e a Direção da Sociedade Portuguesa
de Neurociências. Coordena ainda uma campanha de prevenção na população adolescente
(Põe-te a Milhas das Pastilhas).

Presidente do Conselho Geral

João Caraça

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior
Técnico de Lisboa (1968), Doutorado em Física Nuclear pela
Universidade de Oxford (1973) e Agregado em Física pela Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa (1974). Foi Diretor do
Serviço de Ciência até 2011 e Diretor da Delegação em França
da Fundação Calouste Gulbenkian de 2012 a 2016. Professor
Catedrático Convidado do Instituto Superior de Economia e Gestão
da Universidade de Lisboa. Consultor para a Ciência do Presidente
da República Jorge Sampaio de 1996 a 2006. Comissário--Geral
da Carta Estratégica de Lisboa (2009). Membro do Governing
Board do EIT (Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia) de
2008 a 2012. Foi Presidente do Conselho Consultivo da COTEC
– Associação Empresarial para a Inovação. É Comendador da
Ordem Militar de Sant’Iago da Espada e Grã-Cruz da Ordem do
Infante D. Henrique. Autor de mais de duas centenas de trabalhos
científicos, os seus interesses centram-se nas áreas da Política
Científica e Tecnológica, da Prospetiva e da História do Pensamento
e da Cultura. Atualmente exerce as funções de Presidente do
Conselho Geral da Universidade de Coimbra desde março de 2017.

