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Description level

UI

Reference code

PT/FCT/FRDA/001/62

Title type

Atribuído

Title

Reforma do Instituto de Alta Cultura

Date range

1974 - 1974

Dimension and support

Papel A4 e outros formatos

Holding entity

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Scope and content

Description physical location

Documentação relacionada com o Instituto de Alta Cultura, organismo que antecedeu o INIC, tendo sido
extinto no mesmo momento da criação deste último Instituto, em 1976. Fundado no contexto do "antigo
regime", o IAC foi alvo de diversas reestruturações, uma das últimas com data de 15 de novembro de
1974, visando clarificar e reforçar o estatuto legal e funcional dos Centros e institutos de investigação que,
integrados em universidades, recebiam - no todo ou em parte - apoio financeiro do IAC. Neste conjunto,
subsistem pois informações relativas a propostas de estatutos e regulamentos por vários desses centros e
institutos: «Instituto Interdisciplinar de Economia e Direito» da Universidade de Coimbra; «Instituto de
Linguística» (sucedendo ao «Centro de Estudos Filológicos»), da Universidade de Lisboa; «Projecto de
Estatuto para o Centro de Estudos Geográficos de Lisboa»; «Instituto de Física e Matemática» de Lisboa;
«Centro de preparação de minérios (centro de mineralurgia)» do Instituto Superior Técnico (IST); «Centro
Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia», do mesmo IST, por último, «Instituto Interuniversitário de
Ciências Aplicadas» que agregou o «Núcleo de estudos de Engenharia Mecânica» e o «Centro de Cálculo
da Universidade Técnica de Lisboa». Alguns desses centros tiveram a sua génese nos anos 30 e 40 do
século XX. Tratava-se agora de lhes conferir estabilidade institucional e dotá-los de dimensão e recursos
materiais consentâneos com o reconhecimento do valor social, económico e político do setor da
investigação científica.
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015
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Português (por)
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