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Caros colegas, membros do Conselho Científico, 
Cara Senhora Diretora, 
Caro Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, 
 
Convoco a reunião n.º 9/2019 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
para o dia 16 de outubro de 2019, 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 8/2019. 
2. Informações. 
3. Direções de curso 1.º e 2.º ciclos de estudos, biénio 2019/2021.  
4. Nomeação de comissões de creditação de licenciaturas, mestrado e doutoramento, 

biénio 2019/2021.  
5. Tabela de creditação para o mestrado em Hortofruticultura decorrente da alteração ao 

plano de estudos. 
6. Troca pontual de semestre das unidades curriculares “Melhoramento de Plantas em 

Hortofruticultura” e “Os Modos de Produção em Hortofruticultura” do mestrado em 
Hortofruticultura, ano letivo 2019/2020 (DCBB).  

7. Troca pontual de ano das unidades curriculares “Métodos Estatísticos e Delineamento 
Experimental” e “Empreendedorismo” do mestrado em Hortofruticultura, ano letivo 
2019/2020 (DCBB). 

8. Alteração da unidade curricular de opção “Cruzeiro Oceanográfico” do mestrado em 
Sistemas Marinhos e Costeiros (DCTMA).  

9. Criação de unidades curriculares de opção: 
a. “Proteómica em Aquacultura” mestrado em Aquacultura e Pescas (DCBB).  
b. “Análises Químicas em Biologia Marinha”, licenciatura em Biologia Marinha (DCBB). 

10. Indicação dos relatores para o processo de contratação por termo indeterminado da 
professora auxiliar Maria Teresa Ferraz Lúcio de Sales.  

11. Proposta de renovação do contrato da doutora Teresa Paula Martins Tiago como 
professora auxiliar convidada, sem remuneração, a tempo parcial, por um ano, para 
lecionar a unidade curricular “Biologia Celular”, dos cursos de Biologia, Biologia Marinha, 
Bioengenharia, Bioquímica, Biotecnologia e mestrado integrado em Ciências 
Farmacêuticas, num total de 120 horas, com início no 1.º semestre do ano letivo 
2019/2020 (DCBB). 

12. Atribuição de serviço docente a doutorados da Universidade, ano letivo 2019/2020, no 
âmbito do DL n.º 57/2016 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 57/2017: 
a. Doutora Priscila Goela, para lecionar 89 horas letivas das UCs “Processos Químicos 

no Oceano”, “Curso intensivo” e “Competências Científicos”, cursos licenciatura em 
Gestão Marinha e Costeira e mestrado em Gestão da Costa e da Água (CIMA/DCTMA) 

b. Doutora Sónia Cristina Aragão, para lecionar 41 horas letivas das UCs Processos 
Químicos no Oceano”, “Curso intensivo” e “Competências Científicos”, cursos 
licenciatura em Gestão Marinha e Costeira e mestrado em Gestão da Costa e da Água  
(CIMA/DCTMA). 

13. Alteração de distribuição de serviço docente - DSD 2019/2020: DEEI, DCTMA e DCBB. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico  


