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Caros colegas, membros do Conselho Científico, 
Cara Senhora Diretora, 
Caro Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, 
 
Convoco a reunião n.º 5/2020 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
para o dia 17 de junho 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 5/2020. 
2. Informações. 
3. Fixação do número de vagas para o concurso nacional de acesso ao ensino superior dos 

cursos de licenciatura e mestrado integrado, ano letivo 2020/2021. 
4. Alteração à Distribuição de Serviço Docente do DQF, ano letivo 2020/2021.  
5. Contratação de pessoal docente, ano letivo 2020/2021: 

a. Doutora Cármen Barrena de los Santos como professora auxiliar convidada, em 
regime de tempo parcial, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade 
curricular “Botânica Marinha” da licenciatura em Biologia Marinha, num total de 37 
horas (DCBB). 

b. Doutor João Carlos dos Reis Cardoso como professor auxiliar convidado, em regime 
de tempo parcial, sem remuneração, por um ano, para lecionar as unidades 
curriculares de “Genómica Marinha”, IMBRESEA e “Imunologia” dos cursos Biologia, 
Biotecnologia e MICF, num total de 36 horas (DCBB). 

c. Doutor João Miguel Sousa da Silva como professor auxiliar convidado, em regime de 
tempo parcial, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade curricular 
“Ecofisiologia de Plantas Marinhas” do mestrado em Biologia Marinha, num total de 
23 horas (DCBB). 

6. Atribuição de serviço docente a doutorados da Universidade, no âmbito do DL n.º 
57/2016 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 57/2017: doutora Begoña Martínez 
Crego, para lecionar 39 horas da UC “Processos Bentónicos e Nectónicos” e “Dinâmica 
Trófica Marinha” (DCBB). 

7. Apreciação dos Relatórios de Licença Sabática dos professores João Lourenço, Maria da 
Graça Miguel, Hermenegildo Oliveira e Pedro Rodrigues.  
 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico  

 
 


