GICEC
GICEC – Grupo de Investigação e Consultoria em Engenharia Civil
Reunião do Conselho Científico
Data: 13/09/2007 – sala J 303 – 14:30
Ordem de Trabalhos
1 - Ponto da situação sobre a institucionalização do Grupo
2 - Apreciação da candidatura a membro efectivo de : Jorge Magalhães Mendes (curriculum
em anexo)
3 -Definição
Definição de taxas e comissões - "overheads" sobre os valores facturados.
4 -Linhas de Investigação
4.1 - Paço da Boa Nova - Aprovação e Nomeação de Responsável
4.2 – Outras Linhas de Investigação
5 -Cursos de Formação a Organizar em conjunto com a "Front Wave"
6 - Centro e sub centros de Custos
Funcionamento e responsabilidades

Acta da reunião – nº2/2007
2/2007.
O Doutor Rui Camposinhos, coordenador do GICEC, deu início à sessão com a presença dos
doutores, Ana Neves, Carlos Félix e Pedro Amaral.
1– Apresentou a justificação da ausência prestada pelo Doutor
outor Leonardo Ribeiro referindo
que o mesmo comunicou, por email,, que não poderia estar presente por ter um exame
coincidente com o horário da reunião.
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos – OT;
2 – Foi apreciado o ponto 2 referente à candidatura a membro efectivo do GICEC do doutor
Jorge Mendes. Após uma apreciação sumária do curriculum do candidato, foi referido pelo
coordenador do GICEC que o candidato manifestou intenção orientar a sua actividades
a
de
investigação no domínio da gestão da construção, até porque , referiu, recentemente,
recentemente o
mesmo, tomou posse como Professor Adjunto do Departamento
epartamento de Engenharia Civil no Grupo
de Disciplinas de gestão der Obras.
Foi assim de acordo com o a alínea a) do nº1
nº e nº 3 do artº2 do Regulamento do GICEC, aceite
por unanimidade a admissão a membro efectivo do GICEC o Doutor
outor Jorge Magalhães Mendes.
Neste sentido o referido membro foi,
foi desde logo, convidado para a reunião participando nos
trabalhos a partir desse momento.
moment

GICEC
Ponto 1 da OT;
O Doutor Rui Camposinhos informou que em reunião com a Presidente do Conselho Científico
do ISEP lhe foi transmitida a clara intenção de proceder à aprovação científica do GICEC e que
a mesma será acompanhada de pareceres de especialistas externos ao ISEP de reconhecido
mérito científico na área da Engenharia Civil.
Civil Informou também que a Presidente do Conselho
Científico do ISEP afirmou que esta validação será realizada muito brevemente
mente.
Ponto 3 da OT;
Após discussão sobre a orientação das verbas resultantes do exercício e da actividade do
GICEC, foi ajustada uma proposta de grelha de incidências que se resume no seguinte quadro:
quadro
ALOCAÇÃO DE VERBAS EM FUNÇÃO DA FACTURAÇÃO

Actividade

ISEP

GICEC

Prestação de Serviços/ Consultoria Actividades de ID
Projectos financiados pela FCT/ADI
Acções de Formação/Orientação de Teses

10,0 %

10,0%

Disponibilidade
80,0%

5,0%
5,0%

15,0%
5,0%

80,0%
90,0%

Esta proposta será apresentada à aprovação do Conselho Directivo.
Ponto 4 da OT;
O Conceito de Linha de Investigação irá ser definido em reunião próxima de acordo com as
propostas dos membros efectivos. Foi assim acordado que na próxima reunião cada membro
efectivo apresente e defina os
o rumos estratégicos de I&D que pretende,, ou se encontra a,
a
implementar no âmbito da actividade do GICEC.
GICEC
O Coordenador do GICEC deu conhecimento
conhecime
da adjudicação do projecto sobre o estudo da
patologia do revestimento em Granito do Edifício Paço da Boa Nova em Leça envolvendo a
participação
ção do Doutor Pedro Amaral . O Projecto envolve diversos ensaios laborat
aboratoriais,
conducentes ao diagnóstico e eventuais propostas de solução. O projecto foi adjudicado por
um valor de 3400,00€
.
Ponto 5 da OT;
O Doutor Pedro Amaral deu
u conhecimento da proposta da empresa “FrontWave
FrontWave – Engenharia
e Consultoria” a organizar em Lisboa e no Porto de cursos de formação técnica
ca na área das
rochas ornamentais. Estes cursos são acreditados pelo IQF, por via da empresa
esa e serão objecto
de proposta a protocolar
rotocolar com o ISEP no âmbito do desenvolvimento das actividades do GICEC.
Ponto 6 da OT;
O Coordenador do GICEC informou que cada projecto/linha
projecto
de Investigação,, deverá ter um
responsável interno do GICEC,
GICEC a que corresponderá uma sub conta do centro de custos
principal – o GICEC.. Os movimentos
movimento contabilísticos correspondentes efectuados pelos serviços

GICEC
económico financeiros do ISEP aprovados em função da proposta do ponto 3 desta
d
OT serão
sempre outorgados pelo Coorrdenador do GICEC.
Foram abordadas outras questões que serão objecto de discussão em futuras reuniões.
Os trabalhos foram dados por encerrados às 16:30.
Esta acta depois de aprovada será assinada pelos elementos
elemento presentes na reunião.
_:
Porto, 13 de Setembro de 2007.

