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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 3/2019 
20 de março de 2019 

Na reunião n.º 3/2019, realizada no dia 20 de março, o Conselho Científico: 

1. Indicou os professores catedráticos Maria João Bebianno, Pedro Guerreiro e Robertus 
Potting para a Comissão Coordenadora de Avaliação dos Docentes da FCT – CCAD-FCT. 

2. Aprovou a criação das seguintes unidades curriculares de opção: mestrado integrado em 
Ciências Farmacêuticas – “Dermofarmácia e Cosmética”; Biologia – “Etologia”; mestrado 
em Biologia Marinha – “Gestão dos Serviços do Ecossistema para a Sustentabilidade de 
Recursos Aquáticos”; mestrado em Engenharia Informática – “Processamento de Grandes 
Dados”; mestrado em Recursos Biológicos Marinhos – “Seminários em Recursos Biológicos 
Marinhos” e doutoramento em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente “Modelação 
Ecológica Marinha e Alterações Climáticas”. 

3. Aprovou unidades curriculares de opção a oferecer no ano letivo 2019/2020 dos seguintes 
cursos: licenciaturas – Biologia; Biologia Marinha; mestrado integrado - Ciências 
Farmacêuticas (mais uma UC); mestrados – Engenharia Informática (retificação); 
Matemática para Professores e Recursos Biológicos Marinhos. 

4. Aprovou as propostas preliminares de Distribuição de Serviço Docente (DSD), ano letivo 
2019/2020, dos seguintes Departamentos: DEEI, DF, DQF e DCTMA. 

5. Aprovou a proposta de relatores (Fernando Lobo e Hélder Daniel) para decisão sobre o 
processo de equivalência de habilitações estrangeiras do diploma de “título universitário 
oficial de Ingeniero Técnico em Informática de Sistemas”, Universidad de Huelva, Espanha, 
de Juan Manuel Escribano Loza. 
Decidiu pedir parecer adicional a novos relatores, professores Pedro Guerreiro e José 
Valente de Oliveira. 

6. Apreciou o relatório de licença sabática da professora Margarida Castro e tendo em conta 
os pareceres dos professores Adelino Canário e Pedro Andrade aprovou que foram 
cumpridos os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009.  

7. Decidiu não apreciar o relatório de licença sabática da professora Cavaco por estar em falta 
o parecer de um dos relatores. 

8. Decidiu não votar o pedido de licença sabática da professora Isabel Maria Palma Antunes 
Cavaco, ano letivo 2019/2020 (DQF). 

9. Dado o adiantado da hora não analisou as propostas de alteração dos planos de estudos 
dos mestrado em Aquacultura e Pescas e em Recursos Biológicos Marinhos. 
 

 
 
FCT, 21 de março de 2019 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


