ACTA DE CONSTITUIÇÃO
------ No primeiro dia do mês de Junho de dois mil e sete, pelas onze horas reuniram-se nas
instalações da Comissão Coordenadora do Conselho Científico (CC) do com o patrocínio da
Doutora Cristina Delerue Alvim Matos, Presidente do Conselho Científico do ISEP as seguintes
individualidades cujas assinaturas constam no final desta acta. ---------------------------------– Doutora Ana Augusta Neves, Professora Coordenadora do Departamento de Engenharia Civil
do ISEP.----------------------------------------------------------------------------------------------– Doutor Carlos da Silva Félix, Professor Coordenador do Departamento de Engenharia Civil do
ISEP.-------------------------------------------------------------------------------------------------– Doutor Leonardo da Silva Ribeiro, Professor Adjunto do Departamento de Engenharia
Mecânica do ISEP.-----------------------------------------------------------------------------------– Doutor Pedro Miguel Amaral, Investigador do Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa.-----------------------------------------------------------------------------------– Doutor Rui de Sousa Camposinhos, Professor Coordenador do Departamento de Engenharia
Civil do ISEP.----------------------------------------------------------------------------------------------- A ordem de trabalhos da reunião foi a seguinte: ------------------------------------------------ Ponto um – Constituição de um Grupo de investigação na área científica de ENGENHARIA
CIVIL.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois – Aprovação de um nome e proposta de Regulamento para o Grupo de
Investigação ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três – Nomeação de um membro coordenador do Grupo ---------------------------Relativamente ao ponto um, o professor Rui Camposinhos tomou a palavra dirigindo-se à
Presidente do Conselho Científico do ISEP informando que os presentes tinham acordado em
assumir a composição como membros fundadores de uma equipa de investigação, todos com o
grau de Doutor e que desenvolvem e ou pretendem desenvolver a sua actividade de I&D no
domínio científico e tecnológico designado por área científica de Engenharia Civil, ou em
domínios de intervenção multidisciplinar, partilhando um ou mais objectivos comuns.
A Presidente do Conselho Científico do ISEP referiu e frisou que as Instituições de Ensino
Superior deverão ser consideradas como os lugares privilegiados para um desenvolvimento
sustentável da investigação científica sendo que uma das apostas do ISEP é, desde há algum
tempo, a criação de condições para a implementação e afirmação da investigação científica,
que permita aos seus docentes competir nacional e internacionalmente com equipas de
reconhecido mérito científico e técnico. Neste sentido referiu o seu manifesto interesse e
agrado em apoiar a constituição da equipa que se agora se lhe apresentava de acordo com as
regras já estipuladas pela Comissão Coordenadora do Conselho Científico do ISEP.-------------

Mais informou que esta unidade deverá ser objecto de um processo de avaliação a ser
realizado por uma equipa nomeada pelo CC, baseando-se, respectivamente, nas candidaturas
ou nos relatórios e planos de actividade da unidade, nas suas componentes científica e
financeira, e em visitas de avaliação à unidade ou audições do coordenador científico e de
outros elementos da unidade. Na avaliação da candidatura desta equipa deverá ser
apresentado relatório descrevendo, para além da composição da equipa, os seguintes
aspectos: --------------------------------------------------------------------------------------------(i) publicações em revistas nacionais e internacionais com avaliação; (ii) protótipos e/ou
patentes; (iii) contratos de licenciamento; (iv) orientação e/ou co-orientação de estudantes de
mestrado, doutoramento e formação pós-graduada; (v) orientação de estágios e projectos de
pré-graduados; (vi) organização de encontros científicos e seminários de investigação e
formação; (vii) projectos aprovados e financiados por FCT, UE, ADI ou outras; (viii) projectos
submetidos a avaliação por FCT, UE, ADI ou outras; (ix) projectos aprovados mas não
financiados por FCT, UE, ADI ou outras com indicação da classificação; (x) captação de verbas
através de projectos de I&D financiados por empresas públicas ou privadas; (xi)
internacionalização; (xii) recursos (equipamento) para a actividade de investigação; (xiii) grau
de difusão dos resultados da actividade científica no domínio público através da participação
em eventos como Semana da Ciência e Tecnologia, Ocupação Científica de Jovens nas Férias,
Dias Abertos e outros; (xiv) outros elementos considerados relevantes para apreciação da
unidade.
Informou ainda a Exma. Presidente do CC do ISEP que se tornava necessário desde logo
identificar a unidade.
Relativamente ao ponto dois o Professor Rui Camposinhos informou que tinha já sido
acordado entre os membros fundadores, todos presentes, o nome “Grupo de Investigação e
Consultoria em Engenharia Civil do ISEP” com o logótipo GICEC. Mais informou que o mesmo
grupo tinha em fase de discussão a aprovação de um regulamento de funcionamento do qual
forneceu cópia.---------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto três, a Presidente do CC – informou que a unidade teria que eleger
um coordenador científico, de forma a assegurar uma liderança científica de qualidade e que
será o responsável pelas actividades de gestão.---------------------------------------------------Neste sentido foi eleito por unanimidade dos membros fundadores o Professor Rui
Camposinhos como Coordenador do GICEC.-------------------------------------------------------O putativo Coordenador do GICEC informou que iria constituir o processo de candidatura do
GICEC dentro do prazo estabelecido pelo CC do ISEP, isto é, até ao dia 15 de Julho de 2007.
Por não haver mais nenhum assunto em agenda a reunião foi encerrada pelas 12:30 horas,
lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela Presidente do
Conselho Científico, Cristina Delerue Alvim, e pelos cinco membros fundadores do GICEC, acta
cuja redacção foi lavrada pelo Doutor Rui de Sousa Camposinhos. -------------------------------

