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Caros colegas, membros do Conselho Científico, 
Cara Senhora Diretora, 
Caro Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, 
 
Convoco a reunião n.º 4/2020 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
para o dia 22 de abril de 2020, às 14h30, que se realizará por videoconferência através de link 
a enviar separadamente, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Aprovação do projeto de ata da reunião n.º 3/2020. 
2. Informações. 
3. Alteração ao plano de estudos do mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros (SIMCo) 

DCTMA.   
4. Apreciação do Relatório de Licença Sabática do professor José Argain.  
5. Distribuição do Serviço Docente - DSD, ano letivo 2020/2021: DCBB. 
6. Responsáveis de Unidades Curriculares - RUC, ano letivo 2020/2021: DF, DEEI, DQF, 

DCTMA. 
7. Ciclos de estudo: adequação das horas de contacto às 14 semanas. 
8. Renovação de contratos, ano letivo 2020/2021: 

a. Doutor Diogo Filipe da Silva Gonçalves Soares Paulo como professor auxiliar 
convidado, em regime de tempo parcial, sem remuneração, para lecionar as 
unidades curriculares “Introdução ao Mergulho Científico”, “Mergulho Científico em 
Ecologia Marinha”, “Processos e Princípios do Mergulho” e “Técnicas Avançadas para 
Mergulho Científico”, num total de 99 horas (DCBB).  

b. Doutor Gareth Anthony Pearson como professor auxiliar convidado, em regime de 
tempo parcial, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade curricular 
“Genómica Marinha” do IMBRESea, num total de 14 horas (DCBB).  

c. Doutora Isabel Maria Júlio da Silva como professora auxiliar convidada, em regime 
de tempo parcial, por um ano, para lecionar as unidades curriculares “Bioquímica 
Clínica”, “Bioquímica II”, “Estágio”, “Fisiopatologia Humana” e “Hematologia”, do 
mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, num total de 286 horas (DQF).  

d. Mestre Nuno Miguel Machado Padrão como assistente convidado, em regime de 
tempo parcial, sem remuneração, para lecionar as unidades curriculares “Introdução 
ao Mergulho Científico” e “Processos e Princípios de Mergulho Científico” num total 
de 45 horas (DCBB).  

e. Doutor Pedro Miguel Guerreiro da Costa Guerreiro como professor auxiliar 
convidado, em regime de tempo parcial, sem remuneração, por um ano, para 
lecionar a unidade curricular “Fisiologia Animal” das licenciaturas em Biologia, 
Biologia Marinha, Bioquímica e Biotecnologia, num total de 24 horas (DCBB).  

9. Proposta de contratação, ano letivo 2020/2021: 
a. Doutor Sérgio Paulo Ávila Campos Marques como professor auxiliar convidado, sem 

remuneração, em regime de tempo parcial, por um ano, para lecionar a unidade 
curricular “Paleobiogeografia Insular Marinha”, do mestrado em Biologia Marinha, 
num total de 28 horas (DCBB). 

10. Projeto de Regulamento para o Reconhecimento Específico do Grau de Mestre Integrado 
em Ciências Farmacêuticas (DQF).  

11. Proposta de Regulamento de Pós-doutoramentos da Universidade do Algarve. 
12. Avaliações das disciplinas do 2.º semestre de 2019/2020 (DF).  
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13. Alteração da escolaridade das unidades curriculares a abrir no ramo de Biologia e 
Geologia da licenciatura em Biologia (DCTMA). 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico  

 
 
 
 


