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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 1/2019 
16 de janeiro de 2019 

Na reunião n.º 1/2019, realizada no dia 16 de janeiro, o Conselho Científico: 

1. Renomeou o professor Nenad Manojlovic como representante dos docentes da FCT no 
Conselho Técnico-Cultural da Biblioteca da Universidade do Algarve. 

2. Aprovou a proposta de alteração à unidade curricular de opção “Ecologia e comportamento 
de mamíferos marinhos”, a ser lecionada no 2.º semestre de 2018/2019 (DCBB), sem a 
indicação do nome dos docentes na FUC. 

3. Aprovou a proposta de alteração ao plano de estudos do Mestrado em Biologia Molecular 
e Microbiana (DCBB). 

4. Tendo em conta o parecer dos Centros de Investigação envolvidos (CCMAR e CIMA) e sob 
proposta do DCBB, aprovou a proposta de atribuição de serviço docente a doutorados da 
Universidade, no âmbito do DL n.º 57/2016 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
57/2017, dos seguintes investigadores, para o 2.º semestre do ano letivo 2018/2019: 
Doutor Aschwin Hillebrand Engelen, para lecionar 24 horas da UC “Ecologia Geral” 
(CCMAR); Doutora Begoña Martínez-Crego, para lecionar 24 horas da UC “Ecologia Geral” 
(CCMAR); Doutora Catarina Cortes Valente de Oliveira, para lecionar 10,5 horas da UC 
“Reprodução em Aquacultura” (CCMAR); Doutor Jorge Afonso Martins da Palma, para 
lecionar 46 horas da UC “Biologia de Vertebrados” (CCMAR); Doutora Rita Isabel de Oliveira 
Soares Branco Domingues, para lecionar 58 horas da UC “Ecologia Geral” (CIMA) e Doutora 
Rute Sofia Tavares Martins, para lecionar 12 horas da UC “Reprodução e Aquacultura” 
(CCMAR). 

5. Aprovou a proposta de contratação da doutora Ana Luísa Barreto Marçalo, como 
professora auxiliar convidada, a tempo parcial, por um semestre, para lecionar parte da 
unidade curricular de opção “Ecologia e comportamento de mamíferos marinhos”, do 
mestrado em Biologia Marinha, num total de 12 horas, com início no segundo semestre de 
2018/2019, 4 de fevereiro de 2019. 

6. Aprovou a proposta de contratação da mestre Joana Madeira Cardoso de Castro, como 
assistente convidada, a tempo parcial, por um semestre, para lecionar parte da unidade 
curricular de opção “Ecologia e comportamento de mamíferos marinhos”, do mestrado em 
Biologia Marinha, num total de 9,5 horas, com início no segundo semestre de 2018/2019, 
4 de fevereiro de 2019. 

7. Aprovou a proposta de contratação da mestre Marina I. Laborde, como assistente 
convidada, a tempo parcial, por um semestre, para lecionar parte da unidade curricular de 
opção “Ecologia e comportamento de mamíferos marinhos”, do mestrado em Biologia 
Marinha, num total de 8,5 horas, com início no segundo semestre de 2018/2019, 4 de 
fevereiro de 2019. 

8. Aprovou a alteração à DSD do DCBB, ano letivo 2018/2019. 
9. Apreciou o relatório de licença sabática do professor João Varela e tendo em conta os 

pareceres dos professores Ester Serrão e Aureliano Alves aprovou que foram cumpridos os 
objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

10. Convidar o Senhor Reitor para uma reunião do Conselho Científico para debate, antes do 
término da consulta pública, do projeto de alteração ao Regulamento Geral de avaliação de 
desempenho do pessoal docente da Universidade do Algarve.  
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Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


