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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 4/2019 
17 de abril de 2019 

Na reunião n.º 4/2019, realizada no dia 17 de abril, o Conselho Científico: 

1. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) da professora 
Manuela David. 

1. Tendo por base o parecer elaborado pelos professores Pedro Guerreiro e José Valente de 
Oliveira, aprovou o pedido de equivalência de habilitações estrangeiras do requerente Juan 
Manuel Escribano Loza ao grau de licenciado em Engenharia Informática da Universidade 
do Algarve. 

2. Aprovou a proposta de alteração ao plano estudos do mestrado em Aquacultura e Pescas. 
Não se pronunciou relativamente aos responsáveis pelas UCs. 

3. Aprovou a proposta de alteração ao plano de estudos do mestrado em Recursos Biológicos 
Marinhos – IMBRESea. Não se pronunciou relativamente aos responsáveis pelas UCs. 

4. Decidiu não votar a criação de três unidades curriculares de opção para a licenciatura em 
Gestão Marinha e Costeira, ano letivo 2018/2020: “Estágio Científico em Gestão Marinha e 
Costeira”, “Estágio Profissional em Gestão Marinha e Costeira” e “Estágio Técnico em 
Gestão Marinha e Costeira”, por considerar que não deve haver 3 UCs diferentes com 
exatamente os mesmos conteúdos ou que então deve ser feita uma retificação ao plano de 
estudos com uma designação diferente da atual.  

5. Decidiu não votar o registo de temas de dissertações do mestrado em Aquacultura e Pescas 
(MAP) porque três dos orientadores propostos não são doutorados nem especialistas e por 
considerar que outros dois não têm ligação à UAlg, pelo que sugere a incorporação no 
CCMAR. 

6. Aprovou as propostas de Distribuição do Serviço Docente, ano letivo 2019/2020 do DM e 
do DCBB. 

7. Apreciou o relatório de licença sabática da professora Isabel Cavaco e tendo em conta os 
pareceres das professoras Maria João Bebianno e Maria da Graça Miguel aprovou que 
foram cumpridos os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009 
(reunião restrita a associados e catedráticos). 

8. Por falta de quórum adiou o pedido de licença sabática para o ano letivo 2019/2020, da 
professora Isabel Maria Palma Antunes Cavaco (DQF). 

9. Aprovou duas propostas de contratação, sem remuneração, para o ano letivo 2019/2020: 
Doutor Diogo Filipe da Silva Gonçalves Soares Paulo como professor auxiliar convidado, em 
regime de tempo parcial, num total de 99 horas (DCBB) e Mestre Nuno Machado Padrão 
como assistente convidado, em regime de tempo parcial, num total de 45 horas (DCBB). 

10. Decidiu enviar ao reitor uma nota de desacordo relativamente ao despacho reitoral relativo 
ao  Regulamento Geral de Avaliação de desempenho do pessoal docente da UAlg e, decidiu 
continuar a discussão deste ponto na próxima reunião. 

11. Devido ao adiantado da hora adiou o ponto relativo à proposta de alteração da carga 
horária da unidade curricular “Ecologia Marinha” do mestrado em Recursos Biológicos 
Marinhos - IMBRSea (DCBB). 

 
FCT, 17 de abril de 2019 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 


