
            

          

Caros colegas, membros do Conselho Científico, 
Cara Senhora Diretora, 
Caro Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, 
 
Convoco a reunião n.º 8/2018 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
para o dia 19 de setembro 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 7/2018.  
2. Informações.  
3. Politica Cientifica: doutoramentos e avaliação docente. 
4. Substituição de um membro da Direção do curso da licenciatura em Engenharia 

Informática (DEEI). 
5. Inclusão de novo membro na Direção do curso de mestrado em Biologia Molecular e 

Microbiana (DCBB).  
6. Alteração da direção de curso da pós-graduação em Física para o Ensino (DF). 
7. Proposta de alteração da estrutura curricular do mestrado em Geomática.  
8. Troca pontual de semestre das unidades curriculares: 

a.  “Redes Sem Fios” e “Aprendizagem Máquina” do mestrado em Engenharia 
Informática, ano letivo 2018/2019.  

b. Empreendedorismo” e “Sistemas Operativos” da licenciatura em Engenharia 
Informática, ano letivo 2018/2019. 

9. Alteração à Distribuição de Serviço Docente do DEEI, ano letivo 2018/2019. 
10. Alteração à Distribuição de Serviço Docente do DF, ano letivo 2018/2019. 
11. Proposta de júri relativa à consulta de mercado para uma eventual contratação de um 

professor auxiliar convidado, na área disciplinar de Ciências da Computação, 
especialidades de Programação, Programação Orientada pelos Objetos, Análise e 
Estrutura de Dados e Sistemas Operativos (DEEI). 

12. Proposta de contratação do doutor Tiago Miguel Pereira Candeias como professor auxiliar 
convidado, em regime de tempo integral, por um ano, para lecionar unidades curriculares 
da licenciatura em Engenharia Informática, ano letivo 2018/2019, com inicio a 1 de 
outubro (DEEI). 

13. Proposta de atribuição de Doutoramento Honoris causa ao Professor Doutor Joaquim 
Romero Magalhães.   

14. Pedido de licença sem remuneração de longa duração, por um período de 12 meses, do 
professor Adelino Canário.  

15. Apreciação dos Relatórios de Licença Sabática dos professores José António Monteiro e 
Miguel Reimão Costa. 

16. Proposta de relatores para decisão sobre o processo de equivalência de habilitações 
estrangeiras do diploma de “Ciências Biológicas”, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, Brasil, de Dominique Chahine Gallo. 

17. Ratificação da troca de semestre da unidade curricular “Bases de Economia Ambiental”, 
mestrado em Arquitetura Paisagista.  

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


