
            

          

Caros colegas, membros do Conselho Científico, 
Cara Senhora Diretora, 
Caro Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, 
 
Convoco a reunião n.º 5/2018 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
para o dia 16 de maio de 2018 (quarta-feira), às 14h30, na sala de reuniões 3.18 do edifício 2, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Aprovação dos projetos de ata da reunião n.º 4/2018 e reunião extraordinária n.º 2/2018.  
2. Informações.  
3. Pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor José Mariano. 
4. Inscrição de alunos a frequentar o 2.º ano do mestrado em Biodiversidade Marinha e 

Conservação (EMBC), no ano letivo 2017/2018. 
5. Questões levantadas acerca do doutoramento em Engenharia Informática (DEEI).  
6. Indicação de docente para integrar o Conselho Editorial da Universidade do Algarve 

Editora.  
7. Designação de um relator para elaborar um parecer “para nomeação definitiva” a pedido 

da Reitoria da Universidade da Madeira, área de Matemática.  
8. Renovação de contratos:   

a. Doutor Leslie Victor Woodcock, como professor catedrático convidado, a tempo 
parcial a 50%, sem remuneração, por um ano (DF).  

b. Doutora Ana Isabel Azevedo Serralheiro, como professora auxiliar convidada a tempo 
integral, por um ano, para lecionar as unidades curriculares: “Farmacologia I”, 
“Farmacologia II”, “Farmacoterapia II”, “Introdução à Farmacocinética” (DQF).  

9. Vagas para o concurso nacional de acesso ao ensino superior para os cursos de 
licenciatura e para o curso de mestrado integrado, ano letivo 2018/2019.  

10. Vagas para concursos especiais + mudanças de Instituição para/curso, ano letivo 
2018/2019.  

11. Direção de curso da pós-graduação em Design e Prototipagem Rápida.  
12. Aprovação da Distribuição de Serviço Docente (DSD) do Departamento de Matemática 

(DM), ano letivo 2018/2019.  
13. Ajuste a Fichas de Unidades Curriculares da licenciatura em Matemática Aplicada à 

Economia e à Gestão – MAEG (DM).  
 
A documentação de suporte será enviada na segunda-feira. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico  

 
 


