
 
 

 

 
 

CONSELHO CIENTÍFICO 

Síntese da Ata n.º 07/2022 

6 de julho de 2022 

 

 

1. Discussão sobre a política de contratações e promoções e definição de 

áreas científicas e estratégicas da NSL para os próximos três anos, 

contando com a presença do Senhor Reitor da Universidade NOVA de 

Lisboa.  

2. Aprovação da ata do Conselho Científico de 15 de junho de 2022. 

3. Aprovadas as introduções de pequenos ajustes à DSD de 2022/23. 

4. Discutida a fixação das propinas da NOVA School of Law aplicáveis em 

2022/23. 

5. Discutida a proposta de alteração do regulamento do CEDIS. 

6. Discutida a proposta de acreditação de novas especialidades no 

Doutoramento em Direito, com aprovação por unanimidade das 

especializações Law, Politics and Security e Law and Society; rejeitada 

por unanimidade a especialização Economic and financial law. 

7. Aprovada a proposta de alteração do regulamento da licenciatura em 

Direito. 

8. Aprovados os documentos relativos ao registo de atualizações de 

planos curriculares junto da DGES. 

9. Aprovada a proposta de plano de transição do Mestrado em Direito e 

Segurança. 

10. Discussão a respeito do 3.º Ciclo: objetivos e estrutura de um projeto de 

tese. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

11. Aprovados os requerimentos submetidos pelos/as doutorandos/as, 

devendo, em algumas situações, serem satisfeitas condições impostas 

pelo Conselho Científico para a validade da aprovação. Os dados 

pessoais foram omitidos em cumprimento das normas descritas no 

RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016). 

12. O Conselho Científico tomou conhecimento dos eventos de natureza 

científica. 

13. Aprovado o calendário de reuniões do Conselho Científico para o ano 

letivo de 2022/23. 

14. Aprovada a abertura de Procedimento Concursal Documental 

Internacional para Recrutamento de 1 (um) Investigador Doutorado, no 

âmbito do projeto Tracking illicit money flows (TRACE), ao abrigo do 

Grant Agreement número 101022004_TRACE), e designado o Júri. 

15. Aprovado voto de louvor por unanimidade ao Professor Doutor 

Armando Marques Guedes. 


