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A revisão dos Estatutos da FCSH, concluída pelo Conselho de Faculdade cessante em 
fevereiro deste ano, terá um efeito democratizador na vida da faculdade. O facto de 
a coordenação dos departamentos passar a ser eleita pelos colegas, a generalização 
do princípio da limitação de mandatos ou a redução do número de professores 
catedráticos necessário à composição do Conselho Científico contribuirão 
certamente para uma faculdade mais colegial e plural. 

Estas alterações estatutárias foram um compromisso assumido por quem de entre 
nós foi eleito há quatro anos para o Conselho de Faculdade e congratulamo-nos por 
essa promessa ter sido cumprida. Congratulamo-nos também por ver que a 
preocupação com a democracia e a pluralidade na vida académica é hoje partilhada 
por colegas de diferentes escolas da nossa universidade, como ficou claramente 
expresso nas recentes eleições para o Conselho Geral da NOVA. 

A lista que agora se candidata ao Conselho de Faculdade da FCSH é, contudo, uma 
lista renovada. Reunimo-nos, desta vez, em torno da Lista i, a inicial que identifica as 
nossas prioridades: instalações; investigação & ensino; interdisciplinaridade; 
internacionalização; informação. 

As más condições da FCSH a nível de instalações e equipamentos são conhecidas, 
enquanto a Reitoria parece incapaz de resolver a situação da FCSH, que se arrasta há 
décadas. O próximo Conselho de Faculdade deverá ser capaz de exercer pressão 
interna e pública para que seja dada prioridade à construção de novos edifícios para 
a FCSH, tanto mais que a venda do terreno da Av. de Berna garante que tal operação 
é exequível. Deverá também tomar iniciativas concretas para que o Conselho de 
Faculdade seja informado e consultado em tempo útil sobre o tema. 

No que se refere à investigação & ensino, favoreceremos uma articulação mais 
intensa entre investigação e prática docente. Procuraremos soluções para a 
condição de precariedade das investigadoras e investigadores contratados ao abrigo 
da NT e do CEEC, considerando o seu contributo decisivo para a NOVA. No âmbito 
da discussão e aprovação dos planos de atividade e orçamento da FCSH, 
defenderemos a abertura de mais posições de acesso às carreiras e 
apoiaremos formas de contabilização da investigação – nos limites definidos pelo 
ECDU –  na atribuição de carga letiva aos docentes de carreira. 

Afirmaremos a importância da interdisciplinaridade, incentivando as ligações entre 
departamentos e unidades de investigação, para benefício de docentes e 
investigadores, e também dos estudantes. A nível externo, destacaremos a 
importância das ciências sociais e humanas, que devem assumir um papel central na 
organização científica da NOVA, e sublinharemos a sua importância societal e a nível 
de políticas públicas – por exemplo, em matérias urgentes como a da formação geral 
e habilitação para o ensino. 



Quanto à internacionalização, entendemos que a mesma deve ser concebida 
duplamente. Por um lado, importa ampliar a capacidade de atração de estudantes 
internacionais, ao abrigo de programas como o Erasmus. Por outro lado, deve ser 
significativamente melhorada a capacidade de a faculdade apoiar a integração de 
estudantes provenientes de países de língua oficial portuguesa. 

Consideramos ainda ser necessário melhorar a informação disponibilizada aos 
membros da FCSH quanto às principais questões decididas nos diferentes órgãos da 
faculdade e da universidade, incluindo os procedimentos concursais, tornando as 
decisões mais transparentes e escrutinadas. O Conselho de Faculdade deverá 
manter a prática inaugurada no mandato cessante, de divulgação ativa das atas das 
suas reuniões.   

Finalmente, comprometemo-nos, a nível da cooptação dos membros externos do 
Conselho de Faculdade, a integrar pessoas ligadas, sobretudo, à ciência, à cultura, às 
artes e às políticas públicas, mais do que ao universo empresarial e financeiro; 
continuaremos a cooperar de forma colegial e construtiva com os representantes 
dos funcionários e dos estudantes no Conselho de Faculdade, visando a melhoria das 
condições e direitos de uns e outros; e defenderemos que as eleições para o 
Conselho de Faculdade passem a articular-se com o processo de eleição do diretor 
ou diretora da Faculdade. 
 
 
 
 
Mandatário: Rui Santos, Professor Associado com Agregação da NOVA-FCSH  
  
 
Candidatos efetivos: 
João Aires de Freitas Leal, Antropologia, CRIA, Professor Catedrático (FCSH000708) 
Maria Cristina Mendes da Ponte, Ciências da Comunicação, ICNOVA, Professora 
Catedrática (FCSH000580)  
João Luís da Costa Campos Vieira Lisboa, História, CHAM, Professor Catedrático 
(FCSH000441) 
Ana Margarida Grenho Ferreira, CICS-NOVA, Investigadora Auxiliar CEEC Individual 
(FCSH001712) 
Jorge Miguel de Melo Viana Pedreira, História, IHC, Professor Associado 
(FCSH000228) 
Dima Mohammed, IFILNOVA, Investigadora Norma Transitória (FCSH001718) 
Cristina Isabel Videira Fernandes, INET, Investigadora Norma Transitória 
(FCSH001788) 
Clara Maria Abreu Rowland, Estudos Portugueses, IELT, Professora 
Associada (FCSH001232) 
Rui Miguel Carvalhinho Branco, Estudos Políticos, IPRI, Professor Associado com 
Agregação (FCSH000841) 



Candidatos suplentes: 
Maria Margarida Abreu de Figueiredo Medeiros Mendes Godinho, Ciências da 
Comunicação, ICNOVA, Professora Auxiliar (FCSH000685) 
Isabel Rute Araújo Branco, Línguas, Literatura e Culturas, CHAM, Professora Auxiliar 
(FCSH000764) 
Nuno de Carvalho Conde Senos, História de Arte, IHA, Professor Auxiliar 
(FCSH000773) 
 

  


