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Atividade do ABIC-NBIUA 2014-2015
Órgãos de Gestão e Fiscalização (mandato 2014/2015)
Início do mandato: 05 de março de 2014
Direção
Eduarda Silva (Presidente) - Departamento de Química
Andreia Farinha (Secretário Geral) - Departamento de Química
João Quintãs (Vogal) - Departamento de Geociências
Paulo Batista (Vogal) - Departamento de Ciências Sociais Políticas e Território
Renato Mendes (Vogal) - Departamento de Física

Mesa da Assembleia Geral
Adriana Ferreira (Presidente) - Departamento de Educação
Luciana Mesquita (1.º Vogal) - Departamento de Educação
Catarina Lemos (2.º Vogal) - Departamento de Geociências
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Atividades promovidas pelo ABIC-NBIUA
29 de março de 2014
• Acolhimento e organização logística da Assembleia Geral da ABIC, na
Universidade de Aveiro
• Organização do seminário «O presente e o futuro da ciência em
Portugal»
Sessão plenária:
Prof. Elisabete Figueiredo (docente e investigadora em Sociologia Rural na
Universidade de Aveiro)
Prof. Carlos Rodrigues (docente e investigador em Sistemas Territoriais de
Inovação na Universidade de Aveiro)

Debate: “A importância dos bolseiros de investigação”
André Janeco (Presidente da ABIC)
Prof. João Rocha (Diretor do Lab. Associado CICEC)
Dr. Marcelino Pousa (PT Inovação & Instituto Telecomunicações – Polo UA)

Baixa participação de bolseiros de investigação da
Universidade de Aveiro
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Atividades promovidas pelo ABIC-NBIUA
03 de abril de 2014

Audiência com o Reitor – Professor Doutor Manuel Assunção
Temas abordados:
a) Desagregação dos bolseiros da comunidade académica e participação nos órgãos
colegiais da Universidade
Promessas mais relevantes:
Averiguar possíveis soluções institucionais para inclusão dos bolseiros;
Averiguar potenciais problemas com o acesso e funcionamento do sistema de
identificação da UA (cartões de acesso aos departamentos, biblioteca, etc.);

b) Estudo sobre a realidade dos bolseiros de investigação da UA
Sem promessas significativas, mas mostrou interesse.
c) Contratos de trabalho para bolseiros de investigação
Promessas mais relevantes:
Averiguar a possibilidade de dar prioridade à contratação de bolseiros de pósdoutoramento (a tempo parcial / 30%) em detrimento da contratação de Professores
Convidados.
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Atividades promovidas pelo ABIC-NBIUA
17 de outubro de 2014

Participação e promoção no seio da UA da ação nacional e
europeia de “luta pela ciência”.

24 de novembro de 2014
Promoção e organização da 1ª Reunião Geral de Alunos de Doutoramento da
Universidade de Aveiro, para discussão de estratégias de contestação da taxa de
admissão a provas de doutoramento.
NOTA: Por uma questão de promover a criação de um movimento unificado, o ABIC-NBIUA, após
a iniciativa de promoção inicial, optou por participar apenas como organização apoiante e não
como líder do referido movimento, sem, no entanto, deixar de procurar defender as suas
posições, nomeadamente, no âmbito dos alunos de doutoramento bolseiros de investigação
(bolseiros de doutoramento FCT, bolseiros de investigação FCT, bolseiros de investigação UA)
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Atividades “correntes”
1) Apoio individualizado aos bolseiros de investigação da UA;
 Respondemos a vários pedidos, sendo os assuntos mais abordados:
-

Formalidades de inscrição na Segurança Social;
Formalidades de inscrição junto dos RH da UA;
Interpretações regulamentares (nomeadamente no que respeita a concursos e
bolsas de investigação FCT);
Problemas no financiamentos das bolsas de investigação [cortes no financiamento]
(deslocações internacionais de média duração, participação em encontros científicos
nacionais e internacionais, taxas e propinas, …).

2) Disseminação de informação através da mailing-list, dinamização da página de
facebook do NBIUA e iniciada a atualização do website;
3) Participação de membros do NBIUA nas reuniões da direção da ABIC.
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Reuniões solicitadas ao ABIC-NBIUA
13 de março de 2014
Reunião com a AAUAv
Elementos abordados pelo ABIC-NBIUA:
-

-

Apresentação dos objetivos e posições do ABIC-NBIUA;
Descrição / traços gerais sobre realidade dos bolseiros de doutoramento na UA
(sendo que a AAUAv admitiu um “total desconhecimento e falta de
acompanhamento da pós-graduação na UA, nomeadamente os alunos de
doutoramento”);
Problemas concretos do funcionamento dos programas doutorais (nomeadamente
ao nível do calendário escolar, etc.).

30 de março de 2014
Convite para participar na IX Assembleia de Organização Regional de Aveiro do PCP
Participação de cariz institucional e protocolar, feita de resto sempre com
qualquer instituição que demonstre abertura para ouvir e debater as
ideias e propostas do ABIC-NBIUA.
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Reuniões solicitadas ao ABIC-NBIUA
02 de maio de 2014
Reunião com os candidatos da CDU às eleições europeias
Estiveram presentes o cabeça de lista João Ferreira, o 3º elemento da lista Miguel Viegas e o
mandatário distrital Adelino Nunes.

Assuntos abordados:
-

Apresentação das posições do ABIC-NBIUA em relação à realidade atual do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional;
Discussão sobre a política pública de ciência em Portugal
Apresentação das propostas do PCP e da candidatura da CDU às eleições europeias,
no âmbito da política europeia de ciência;

dezembro de 2014
Convite para reunião com a lista candidata à direção da AAUAv «Acorda UA»

Assuntos abordados:
- Breve descrição dos problemas associados ao 3º ciclo e à realização de
atividades de investigação na UA
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Reuniões solicitadas ao ABIC-NBIUA
Janeiro de 2015
Reunião com representantes do grupo parlamentar do PCP no âmbito das Jornadas
Parlamentares que decorreram no distrito de Aveiro
Assuntos abordados:
-

Apresentação das posições do ABIC-NBIUA em relação à realidade atual do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional;
Apresentação das posições do ABIC-NBIUA em relação à realidade atual dos bolseiros
de investigação na Universidade de Aveiro;
Discussão sobre a política pública de ciência em Portugal
Apresentação de propostas do PCP no âmbito da política de ciência em Portugal;
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Algumas curiosidades adicionais
• A fundação do NBIUA foi uma iniciativa dos colegas Sérgio Lima (Química), Teresa
Melo (Geociências), Raquel Santos (Ambiente e Ordenamento), Victor Neto (Eng.
Mecânica), Luís Serrano Pinto (Geociências) e Bruno Castro (Biologia) em Janeiro de
2005.

• A fundação oficial do NBIUA (e sua integração na ABIC), ocorreu a 16 de Janeiro de
2006, nas primeiras eleições para os órgãos de gestão e fiscalização.

