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Caros colegas, membros do Conselho Científico, 
Cara Senhora Diretora, 
Caro Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, 
 
Convoco a reunião n.º 7/2020 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
para o dia 15 de julho 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 6/2020. 
2. Informações. 
3. Alteração da composição de direções de curso, biénio 2019/2021: 

a. Mestrado em Biologia Molecular e Microbiana. 
b. Mestrado em Hortofruticultura 
c. Mestrado em Biotecnologia 
d. Doutoramento em Ciências Biológicas  
e. Doutoramento em Ciências do Mar – MARES  

4. Propostas de contratação, ano letivo 2020/2021: 
a. Doutora Maria Amélia da Fonseca dos Santos, como professora auxiliar convidada 

em regime de tempo parcial a 70%, por um ano, para lecionar as unidades 
curriculares de “Desenho I”, ”Projetos de Arquitetura Paisagista V”, “Projeto e Obra 
de Arquitetura Paisagista”, “Técnicas de Materiais de Construção” e “Técnicas de 
Sustentabilidade Aplicadas ao Projeto”, licenciatura em Arquitetura Paisagista 
(DCTMA). Retificação  

b. Licenciada Maria Paula Mendes Pinto Farrajota, como assistente convidada, em 
regime de tempo parcial a 42,5%, por um ano, para lecionar as unidades curriculares 
de “Água no Projeto de Arquitetura Paisagista”, “Desenho Assistido por 
Computador”, “Introdução à Arquitetura Paisagista”, e “Técnicas Aplicadas à 
Arquitetura Paisagista” (DCTMA).  Retificação  

c. Doutora Rita Alves Costa, como professora auxiliar convidada, em regime de tempo 
parcial, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade curricular 
“Imunologia” dos cursos de Biologia, Biotecnologia e Ciências Farmacêuticas, num 
total de 15 horas (DCBB). 

d. Doutor Henrique Leonel Gomes, como professor associado convidado, em regime de 
tempo parcial a 5%, sem remuneração, a partir de 1 de setembro de 2020 (DEEI).  

5. Proposta de revisão do Regulamento Específico do Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (DQF).       

6. Acordo específico de doutoramento em cotutela internacional com a University of Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, Fez, Marrocos – aluna Sara ElKharraf.      

7. Acordo específico de doutoramento em cotutela internacional com a University of Sidi 
Mohamed Ben Abdellah – aluna Oumaima Boutoub.      

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico  


