GICEC
C – Grupo de
e Investigaçãão e Consulttoria em Enggenharia Civiil
Reunião do Conseelho Científicco nº 3/2007
7
Data:: 27/11/2007
7 – sala J 302
2 – 18:00
Orde
em de Trabalhos
1 – Leeitura e ratifficação da accta nº 2.
2 – In
nformações – Ponto da situação sobrre a institucio
onalização do Grupo.
3 ‐ Ap
preciação daa candidaturaa a membro dos candidatos :
Vera Pires (c.v. an
nexo)
Eunicce Fontão (c.V. anexo)
4 ‐Lin
nhas Estratéggicas de Inveestigação
5 ‐Pro
ograma de Apoio
A
ao Desenvolvimentto da Investigação ‐ Ediçãão 2007‐IPP..
Candidaturas sub
bmetidas e reesponsáveis de projecto (anexo)
6 – Apreciação do
o logótipo e marca do GICEC (em ane
exo)
7 – Gestão e man
nutenção do site www.gicec.isep.ipp..pt
Acta da reunião
o – nº3/200
07.
O Coo
ordenador do
d GICEC, Do
outor Rui Cam
mposinhos, deu
d início à sessão
s
com a presença dos
d
membros efectivo
os doutores,, Ana Neves, Carlos Félix,, Pedro Amaaral e Jorge Mendes. O
Doutor Leonardo Ribeiro não esteve presente não ten
ndo sido prestado qualqu
uer
esclarecimento da sua parte.
Antess de dar iníciio aos trabalhos o Coordenador do GICEC
G
comunicou que o P
Professor
Coord
denador Joséé Moreira Caarvalho do DEC
D informou
u ter concluíd
do com apro
oveitamento as
suas provas de do
outoramento
o em França tendo aceite
e o convite e manifestado interesse de
d
do com a alínea a) do nº1 e nº 3 do artº2
a
do Regulamento do
o GICEC, em integrar o
acord
mesm
mo na qualidade de mem
mbro efectivo
o de acordo com
c
o Regulamento de q
que tomou
conhecimento.
Nestee sentido o referido
r
mem
mbro ao apreesentar o seu
u “curriculum
m vitae” foi, d
desde logo,
considerado mem
mbro efectivo
o do GICEC. Não estando
o presente o Coordenado
or do GICEC
inform
mou que a sua ausência foi justificad
da pelo mesm
mo por se en
ncontrar a daar aulas no
mesm
mo horário da reunião.

Ponto 1 da Ordem de Traballhos – OT;
A acta nº 2‐2007 foi aprovadaa por unanim
midade.
Ponto 2 da OT;
O Doutor Rui Cam
mposinhos in
nformou quee em reunião
o com a Presidente do Co
onselho Cienttífico
do ISEP lhe foi traansmitido qu
ue aguarda o parecer de um especialiista externoss ao ISEP que
e se
nda durante a semana qu
ue decorre.
pronttificou a apreesentá‐lo ain

Ponto 3 da OT;
nice
Aprecciação da candidatura a membro dass candidatas : Vera Lúcio Cordeiro Piires e de Eun
Mariaa Vilaverde Fontão.
F
As caandidaturas foram aprecciadas tendo sido por unanimidade
decid
dido de acord
do com o nº 3 do art.º 2 do Regulamento do GICEEC aceitar a candidatura de
Vera L C Pires porr esta se enccontrar a dessenvolver accções de inveestigação inteegradas num
ma
o GICEC sob a orientação
o de um mem
mbro efectivo
o.
das linhas de Inveestigação aprovadas pelo
Ponto 4 da OT;
Foram
m apresentadas e aprovaadas as seguintes linhas estratégicas
e
de Investigaação.
Sob proposta
p
do doutor Rui Camposinhos
C
s e doutor Pe
edro Amaral:
Engeenharia de faachadas – desempenho dos
d materiaiss aplicados – estudo e deesenvolvimento
de no
ovos sistemaas.
Sob proposta
p
do doutor Jorgee Mendes:
Gestãão da Constrrução / Planeeamento de Projectos naa Indústria daa Construção
o com Recurssos
Limitados
Ponto 5 da OT– Programa
P
dee Apoio ao Desenvolvim
D
mento da Inv
vestigação ‐ Edição 2007‐
IPP;
Foram
m apresentadas as seguintes candidaaturas em no
ome do GICEC de acordo com o quad
dro
seguiinte:
Título
o

Coordenado
or

Outrros investigaadores

Fiinanciamentto
so
olicitado

Sistem
mas de fixação de
d painéis de
pedra para revestimeento em
fachad
das

Rui Camposinh
hos

Pedro
o Amaral, Caro Moreno
Vera Pires, Rui A.
Camp
posinhos

7.500€

Planeaamento de projjectos na
indústtria da construçção com
recurssos limitados

Jorge Magalhãães
Mendes

Jorge Mendes, DEC
Carloss Félix, DEC
Rolan
ndo Rodrigues, SG
Carloss Freitas, SG

11
1.250€

Optimização de estru
uturas
metáliicas mediante um
u método
basead
do em algoritm
mos
genétiicos

Jorge Magalhãães
Mendes

Jorge Mendes, DEC
Carloss Félix, DEC

10
0.000€

Planeaamento de projjectos na
indústtria da construçção com
recurssos limitados maximizando
valor actual
a
líquido

Jorge Magalhãães
Mendes

Jorge Mendes, DEC
Rolan
ndo Rodrigues, SG
Carloss Freitas, SG

7.500€

Avaliação experimental das
propriedades físicas e mecânicas
de madeiras nacionais

Carlos Félix

Duartte Lopes, DEC
M. Go
oreti Sales, DEQ
Q
Mariaa do Carmo Vazz, DEQ

51
1.000€

Ponto 6 da OT – Apreciação do logótipo
o e marca do
o GICEC (em anexo)
u
e adoptar o logótipo marrca que estão
o patente naas folhas da
Foi deecidido por unanimidade
preseente acta.
Ponto 7 da OT – Gestão e maanutenção do
d site www..gicec.isep.ip
pp.pt
Foi deecidido conttactar o Profeessor Adjuntto Ricardo Pe
ereira Santoss de forma a estabelecerr um
acord
do para o meesmo continu
uar com o deesenvolvimento e manuttenção do sitte do GICEC.
Destaa tarefa incumbiu‐se o Co
oordenador do Grupo.
Os traabalhos foraam dados por encerradoss às 20:00.
Esta acta
a depois de
d aprovada será assinad
da pelos elem
mentos preseentes na reu
união

Porto
o, 27 de Noveembro de 20
007.

