
            

          

Caros colegas, membros do Conselho Científico, 
Cara Senhora Diretora, 
Caro Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, 
 
Convoco a reunião n.º 6/2018 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
para o dia 20 de junho de 2018 (quarta-feira), às 14h30, na sala de reuniões 3.18 do edifício 2, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Aprovação do projeto de ata da reunião n.º 5/2018.  
2. Informações.  
3. Calendarização das reuniões, ano letivo 2018/2019. 
4. Alteração à unidade curricular de opção “Áreas Marinhas Protegidas”. 
5. Alteração da tipologia das unidades curriculares “Bioquímica I” e “Bioquímica 

Laboratorial” da licenciatura em Bioquímica (DCBB).  
6. Inclusão de novo membro na Direção do curso de mestrado em Biologia Molecular e 

Microbiana (DCBB).  
7. Regulamento da unidade curricular “Estágio” da licenciatura em Gestão Marinha e 

Costeira. 
8. Funcionamento em simultâneo dos dois planos de estudo do Mestrado em Gestão 

Sustentável dos Espaços Rurais.  
9. Contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar Elsa Alexandra Martins e 

Silva Cabrita (DCBB).  
10. Proposta de júri relativa à consulta de mercado para uma eventual contratação de um 

Assistente Convidado ou Professor Auxiliar Convidado, na área disciplinar de Ciências 
Farmacêuticas, nas especialidades de Farmacoterapia, Tecnologia Farmacêutica e 
Análises Clínicas.  

11. Aprovação da retificação à Distribuição do Serviço Docente (DSD) do DCBB. 
12. Propostas de contratação de docentes para o Departamento de Ciências Biológicas e 

Bioengenharia (DCBB):  
a. Mestre Ana Pedro Constantino, como assistente convidada, por um ano, sem 

remuneração, para assegurar parte das unidades curriculares “Biotecnologia do 
Fármaco” do mestrado em Biotecnologia e “Tecnologia da Produção Biológica” da 
licenciatura em Biotecnologia, num total de 25 horas 

b. Doutora Bárbara Bastos Horta e Costa, como professora auxiliar convidada, por seis 
meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Áreas 
Marinhas Protegidas” dos mestrados em Biologia Marinha e em Aquacultura e 
Pescas, num total de 14 horas. 

c. Doutor Bruno Emanuel Pereira Louro, como professor auxiliar convidado, por seis 
meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Genómica 
Marinha” do mestrado em Recursos Biológicos Marinhos (IMBRSea), num total de 5 
horas. 

d. Doutora Carmen B. de los Santos, como professora auxiliar convidada, por seis 
meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Botânica 
Marinha” da licenciatura em Biologia Marinha, num total de 20 horas. 

e. Doutor de David Maria Aguiar Abecasis, como professor auxiliar convidado, por seis 
meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Áreas 
Marinhas Protegidas” dos cursos de mestrado em Biologia Marinha e em 
Aquacultura e Pescas, num total de 14 horas. 

f. Doutor Francisco Miguel de Sousa Leitão, como professor auxiliar convidado, por um 
ano, sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Ecossistemas 



Marinhos” da licenciatura em Biologia Marinha, da UC “Biologia e Ecologia 
Pesqueira” dos mestrados em Biologia Marinha e em Aquacultura e Pescas e da UC 
“Dinâmica de Ecossistemas Aquáticos” do mestrado em Biologia Marinha, num total 
de 24,5 horas 

g. Doutor Gareth Anthony Pearson, como professor auxiliar convidado, por seis meses, 
sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Genómica Marinha” 
do mestrado em Recursos Biológicos Marinhos (IMBRSea), num total de 7 horas 

h. Doutor João Carlos dos Reis Cardoso, como professor auxiliar convidado, por seis 
meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Genómica 
Marinha” do mestrado em Recursos Biológicos Marinhos (IMBRSea), num total de 5 
horas. 

i. Doutor João Miguel Sousa da Silva, como professor auxiliar convidado, por seis 
meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Ecofisiologia 
de Plantas Marinhas” do mestrado em Biologia Marinha, num total de 11,5 horas. 

j. Doutora Liliana Isabel Tomé dos Anjos Guerreiro, como professora auxiliar 
convidada, por seis meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade 
curricular “Laboratórios Integrados em Biotecnologia” do mestrado em 
Biotecnologia, num total de 15,5 horas. 

k. Doutora Patrícia Isabel Silvestre Pinto, como professora auxiliar convidada, por seis 
meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Genómica 
Marinha” do mestrado em Recursos Biológicos Marinhos (IMBRSea), num total de 7 
horas. 

l. Doutor Pedro Miguel Guerreiro da Costa Guerreiro, como professor auxiliar 
convidado, por seis meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade 
curricular “Fisiologia Animal” das licenciaturas em Biologia, Biologia Marinha, 
Bioquímica e Biotecnologia, num total de 24 horas. 

m. Doutora Regina Lopes da Cunha, como professora auxiliar convidada, por seis meses, 
sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Evolução e 
Biogeografia Marinha” do mestrado em Biologia Marinha, num total de 25 horas. 

n. Doutora Sandra Marisa Gomes Gonçalves, como professora auxiliar convidada, por 
seis meses, sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular 
“Laboratórios Integrados em Biotecnologia” do mestrado em Biotecnologia, num 
total de 15,5 horas. 

o. Doutor de Vítor S. E. Fernandes, como professor auxiliar convidado, por seis meses, 
sem remuneração, para assegurar parte da unidade curricular “Fundamentos de 
Microbiologia Médica” do curso de Ciências Biomédicas, num total de 80 horas. 

 
 
A documentação de suporte será enviada na segunda-feira. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico  


