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Nota	informativa	
	

Reunião	do	Conselho	Científico	n.º	4/2018	

20	de	abril	de	2018	

Na reunião n.º 4/2018, realizada no dia 20 de abril, o Conselho Científico: 

1. Contou com a presença do Senhor Reitor o qual expôs a situação da UAlg e clarificou os 

objetivos e metas a atingir. 

2. Aprovou a manutenção do contrato por tempo indeterminado do professor Celestino 

António Maduro Coelho (DM). 

3. Aprovou a proposta de relatores para o processo de contratação por tempo indeterminado 

da professora auxiliar Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita (DCBB). 

4. Aprovou a proposta de contratação da Arquiteta paisagista Maria Paula Mendes Pinto 

Farrajota, como assistente convidada a tempo parcial, por um ano, ano letivo de 

2018/2019, para lecionar as unidades curriculares de “Água no Projeto de Arquitetura 
Paisagista”, “Desenho Assistido por Computador”, “Introdução à Arquitetura Paisagista”, 

“Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica“, “Projetos de Arquitetura Paisagista 
I” e “Técnicas Aplicadas à Arquitetura Paisagista”, num total de 197,5 horas (DCTMA). 

5. Aprovou a proposta de contratação do Doutor Ricardo Jorge Quinto Canas como professor 

auxiliar convidado a tempo parcial, em regime de acumulação, por um ano, ano letivo de 

2018/2019, para lecionar as unidades curriculares de “Aplicação Avançada da Vegetação 
em Arquitetura Paisagista”, e “Material Vegetal”, da licenciatura em Arquitetura Paisagista, 

num total de 62,5 horas (DCTMA). 

6. Aprovou a proposta de contratação da Doutora Sónia Maria Loução Martins Talhé 

Azambuja como professora auxiliar convidada a tempo parcial, por um ano, ano letivo de 

2018/2019, para lecionar as unidades curriculares de “Antropologia do Espaço”, 

“Arquitetura Paisagista II”, “História da Arte Contemporânea”, “História de Arte dos Jardins 
I”, “História de Arte dos Jardins II” e “História e Teoria da Arquitetura Paisagista”, 

licenciatura em Arquitetura Paisagista, num total de 180,5 horas (DCTMA). 

7. Aprovou a proposta de contratação da Doutora Maria Amélia da Fonseca dos Santos, como 

professora auxiliar convidada a tempo parcial, por um ano, ano letivo de 2018/2019, para 

lecionar as unidades curriculares de “Desenho I”, ”Projetos de Arquitetura Paisagista V”, 

“Projeto e Obra de Arquitetura Paisagista”, “Técnicas de Materiais de Construção” e 

“Técnicas de Sustentabilidade Aplicadas ao Projeto”, licenciatura em Arquitetura Paisagista, 

num total de 270 horas (DCTMA). 

 

FCT, 20 de abril de 2018 

Sérgio Jesus 

Presidente do Conselho Científico 

 

 


