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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 1/2013 

[restrita a professores catedráticos] 

 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, pelas onze horas, no 

gabinete 2.8 do edifício 8 da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), deu-se 

início à reunião extraordinária n.º 1/2013 do Conselho Científico da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia (CC), a qual foi restrita a professores catedráticos, dada a 

natureza do ponto em análise. 

  

Presidiu o professor Pedro Guerreiro e estiveram presentes, além do presidente, 

todos os outros professores catedráticos do conselho científico: Adelino Vicente 

Mendonça Canário, Maria João Anunciação Franco Bebianno e Tomasz Boski. 

 

Para esta reunião extraordinária estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

 

Ponto único. Abertura concursos para um professor catedrático e para quatro 

professores associados.  

Ponto único - Abertura concursos para um professor catedrático e para 

quatro professores associados. 

Após uma breve discussão, na qual analisou a nota do senhor reitor sobre abertura 

de concursos para pessoal docente na FCT, o conselho restrito aprovou, por 

unanimidade, a proposta de abertura de um concurso para um lugar de professor 

catedrático para o DCBB, nas seguintes áreas disciplinares: biologia; aquacultura e 

pescas; biotecnologia; bioquímica. 

 

De seguida, o conselho restrito aprovou, por unanimidade, a seguinte proposta de 

abertura de concursos para professores associados: 

 

 Um concurso para dois lugares de professor associado para o DCTMA, nas 

seguintes áreas disciplinares: geociências; oceanografia; engenharia e 

tecnologia do ambiente. 

 Um concurso para um lugar de professor associado para o DCBB, nas seguintes 

áreas disciplinares: biologia; aquacultura e pescas; biotecnologia; bioquímica. 

 Um concurso para um lugar de professor associado para o DEEI, na área 

disciplinar de engenharia informática. 

 

A segunda proposta, relativa a concursos para professores associados será 

apresentada a uma reunião do conselho científico, em reunião extraordinária 

restrita a professores catedráticos e professores associados convocada para o 

efeito.  

 

Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho científico deu por encerrada 

a reunião pelas 11h50. Desta reunião se lavra a presente ata, que foi aprovada por 

todos os presentes e da qual fazem parte integrante todos os documentos anexos. 

A ata vai ser assinada pelo presidente do conselho científico. 

 

O Presidente do Conselho Científico 

 

 

Professor Doutor Pedro Guerreiro 


