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Nota Informativa CEUMinho-1/2019 
Reunião Ordinária do Plenário do CEUMinho de 15 de março 
 
Reuniu no dia 15 de março de 2019, pelas 11h00, o Conselho de Ética da Universidade do Minho (CEUMinho), na Sala 
de Reuniões do Conselho no Campus de Gualtar, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Informações; 
3. Constituição da CEICVS: designação de membro convidado; 
4. Investidura dos membros das Comissões de Ética; 
5. O Código de Conduta Ética em IES: debate na academia; 
6. Outros assuntos. 

 
Os membros das Comissões Especializadas do CEUMinho participaram como convidados nos trabalhos relativos aos 
pontos 4. e 5. da agenda. 
 
Antes do início dos trabalhos, a Presidente do CEUMinho propôs um voto de agradecimento e louvor ao Professor Doutor 
Miguel Gonçalves pela dedicação, empenho e mérito do trabalho realizado, em particular no âmbito da avaliação ética de 
projetos de I&D, no decurso do exercício de funções como Membro do Conselho de Ética e Presidente da Comissão de 
Ética para a Investigação em Ciências Sociais e Humanas. O voto de agradecimento e louvor foi aprovado por 
unanimidade. 
 

Após a aprovação da ata da reunião anterior e de um período de informações, no terceiro ponto da ordem de trabalhos 
foi abordada e aprovada, por unanimidade, a designação de Rogério Pedro Pirraco, Investigador Auxiliar do Grupo de 
Investigação 3B’s, como membro convidado da Comissão de Ética para a Investigação em Ciências da Vida e da Saúde 
(CEICVS). 
 
No ponto 4. da ordem de trabalhos, procedeu-se à formalização do início de funções dos membros das Comissões 
Especializadas do CEUMinho, designados pelo Conselho, com a assinatura do Termo de Investidura dos Membros da 
Comissão de Ética para a Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (CEICVS), da Comissão de Ética para a 
Investigação em Ciências Sociais e Humanas (CEICSH) e da Comissão de Ética para a Investigação em Ciências do 
Ambiente (CEICA). 
 
No período da tarde, os membros do CEUMinho e suas Comissões participaram numa sessão de debate alargada a toda 
a comunidade académica, em torno da temática O Código de Conduta Ética em Instituições de Ensino Superior, no âmbito 
do evento Fórum de Ética UMinho, organizado pelo Conselho com o apoio do Conselho Geral e da Reitoria. 
 
Em outros assuntos, os membros do CEUMinho manifestaram o seu total apoio à iniciativa dos estudantes “Greve Mundial 
pelo Clima”, então a decorrer, no âmbito da problemática associada às alterações climáticas e à necessidade de medidas 
sérias e urgentes visando a resolução desta crise ambiental. 
 
O Conselho reunirá extraordinariamente no próximo dia 18 de abril, a partir das 11h00. 
 
A Presidente do CEUMinho 
Graciete Dias 


