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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 11/2018 
19 de dezembro de 2018 

Na reunião n.º 11/2018, realizada no dia 19 de dezembro, o Conselho Científico: 

1. Tomou conhecimento dos pedidos de demissão das professoras Alexandra Teodósio e Ester 
Serrão da Direção do mestrado em Recursos Biológicos Marinhos (IMBRSea) e, aprovou a 
substituição pelos professores Deborah Power e Rui Santos. 

2. Tomou conhecimento do pedido de demissão do professor Peter Stallinga da direção do 
curso de mestrado em Engenharia Informática e, aprovou a sua substituição pelo professor 
José Valente de Oliveira (DEEI). 

3. Aprovou a proposta de divulgação aberta das atas das reuniões do Conselho Científico, até 
10 dias úteis após a sua aprovação em CC.  

4. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) da professora 
Maria João Bebianno para se deslocar ao Brasil, de 16-2-2019 a 30-3-2019. 

5. Aprovou a retificação à tabela 8 do plano de equivalências - no âmbito da reestruturação 
da licenciatura em Agronomia. 

6. Aprovou a proposta de reestruturação da licenciatura em Matemática Aplicada à Economia 
e à Gestão (MAEG). 

7. Aprovou a proposta de alteração ao plano de estudos do doutoramento em Engenharia 
Eletrónica e Telecomunicações. 

8. Aprovou a proposta de renovação do contrato da Doutora Mónica Sofia Leal Condinho 
como professora auxiliar convidada em regime de tempo parcial, por um ano, para lecionar 
as unidades curriculares “Acompanhamento Farmacoterapêutico”, “Estágio”, 
“Farmacoterapia I” e “Tópicos de Aconselhamento em Farmácia”, num total de 93,5 horas 
(DQF). 

9. Aprovou a proposta de renovação do contrato da mestre Joana Maria dos Reis Franco Cruz 
como assistente convidada em regime de tempo parcial, por um ano, para lecionar a parte 
prática das unidades curriculares “Plâncton, Organismo e Processos”, “Oceanografia 
Biológica”, ”Ecossistemas Marinhos” e “Biologia de Invertebrados”, num total de 187,5 
horas (DCBB). 

10. Aprovou a emissão de parecer relativamente à proposta de alteração ao projeto de 
regulamento para avaliação da atividade desenvolvida durante o período experimental 
para efeitos de manutenção do contrato dos professores da Universidade do Algarve – 
documento da reitoria em consulta pública.  

11. Aprovou a proposta de júri para as provas de mestrado em Engenharia Eletrónica e 
Telecomunicações (MIEET) requeridas pelo licenciado Mihai Daniel Petrovici.  

12. Apreciou o relatório de licença sabática da professora Alexandra Teodósio e tendo em 
conta os pareceres dos professores Deborah Power e José Pedro Andrade aprovou que 
foram cumpridos os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 
[em reunião restrita] 

13. Apreciou o relatório de licença sabática da professora Ana Grenha e tendo em conta os 
pareceres das professoras Lurdes Cristiano e Graça Miguel aprovou que foram cumpridos 
os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

14. Apreciou o relatório de licença sabática da professora Custódia Fonseca e tendo em conta 
os pareceres das professoras Lurdes Cristiano e Graça Miguel aprovou que foram 
cumpridos os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 
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15. Apreciou o relatório de licença sabática do professor Eduardo Melo e tendo em conta os 
pareceres dos professores Deborah Power e José Leitão aprovou que foram cumpridos os 
objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. [em reunião restrita] 

16. Apreciou o relatório de licença sabática do professor Gustavo Nolasco e tendo em conta os 
pareceres dos professores Deborah Power e José Leitão aprovou que foram cumpridos os 
objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. [em reunião restrita] 

17. Apreciou o relatório de licença sabática do professor Rui Borges Santos e tendo em conta 
os pareceres das professoras Isabel Cavaco e Graça Miguel aprovou que foram cumpridos 
os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009 

 
FCT, 3 de janeiro de 2019 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


