
            

          

Caros colegas, membros do Conselho Científico, 
Cara Senhora Diretora, 
Caro Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, 
 
Convoco a reunião n.º 7/2018 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
para o dia 18 de julho 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 6/2018.  
2. Informações.  
3. Funcionamento em simultâneo dos dois planos de estudo do Mestrado em 

Hortofruticultura. 
4. Troca pontual de semestre das unidades curriculares “Bioquímica Inorgânica” e 

“Genómica Funcional” da licenciatura em Bioquímica, ano letivo 2018/2019. 
5. Transferência de ano letivo de duas unidades curriculares “Technical Writing” e 

“Entrepreneurship for Scientists and Engineers” do plano doutoramento em Engenharia 
Eletrónica e Telecomunicações. 

6. Alteração à unidade curricular “Política Marinha e Governança” do mestrado Erasmus 
Mundus Recursos Biológicos Marinhos – IMBRESea (DCBB).  

7. Nomeação da Comissão de Creditação da pós-graduação em Design e Prototipagem 
Rápida.  

8. Questões levantadas acerca do doutoramento em Engenharia Informática (DEEI). 
9. Substituição de membro da Direção de curso da licenciatura em Matemática Aplicada à 

Economia e à Gestão – MAEG (DM).  
10. Demissão de membro da Direção de curso do doutoramento em Ciências Biológicas.  
11. Inclusão de novo membro na Direção do curso de mestrado em Biologia Molecular e 

Microbiana (DCBB).  
12. Indicação dos relatores para o processo de contratação por termo indeterminado da 

professora auxiliar Isabel Ramalhinho (DQF).  
13. Designação de um relator para elaborar um parecer “para nomeação definitiva” a pedido 

do Conselho Científico da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, área 
de Engenharia Informática. 

14. Apreciação do Relatório de Licença Sabática do professor Aureliano Alves. 
15. Proposta de criação da licenciatura em Bioengenharia. 
16. Politica Cientifica: doutoramentos e avaliação docente. 
17. Proposta de contratação da doutora Isabel Maria Júlio da Silva como professora auxiliar 

convidada, por um ano, para lecionar as unidades curriculares “Hematologia”, 
“Farmacoterapia I” e “Fisiopatologia Humana” do mestrado integrado em Ciências 
Farmacêuticas, num total de 184 horas, ano letivo 2018/2019 (DQF).   

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


