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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 5/2018 
16 de maio de 2018 

Na reunião n.º 5/2018, realizada no dia 16 de maio, o Conselho Científico: 

1. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor José 
Mariano para se deslocar Belgrado, Sérvia, de 28-5-2018 a 31-7-2018, para realizar 
atividades de investigação no quadro de colaboração com o Instituto “Vinca” de Estudos 
Nucleares de Belgrado. 

2. Aprovou a inscrição de alunos a frequentar o 2.º ano do mestrado em Biodiversidade 
Marinha e Conservação (EMBC) no ano letivo 2017/2018. 

3. Decidiu adiar para a próxima reunião as questões levantadas acerca do doutoramento em 
Engenharia Informática (DEEI), porque o proponente já não estava presente. 

4. Indicou a professora Anabela Romano para integrar o Conselho Editorial da Universidade 
do Algarve Editora. 

5. Designou a professora Susana Carreira como relatora para elaboração de um parecer para 
“nomeação definitiva” de um docente da Universidade da Madeira. 

6. Aprovou a proposta de renovação do contrato do doutor Leslie Victor Woodcock, como 
professor catedrático convidado, a tempo parcial a 50%, sem remuneração, por um ano, 
com inicio a 1 de setembro de 2018 (DF). 

7. Aprovou a renovação do contrato da doutora Ana Isabel Azevedo Serralheiro, como 
professora auxiliar convidada a tempo integral, por um ano, para lecionar as unidades 
curriculares: “Farmacologia I”, “Farmacologia II”, “Farmacoterapia II”, “Introdução à 
Farmacocinética” do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, num total de 216 
horas, com início em 1 de setembro de 2018. 

8. Aprovou as seguintes propostas de vagas para o concurso nacional de acesso ao ensino 
superior para os cursos de licenciatura e mestrado integrado, ano letivo 2018/2019: 
Agronomia: 20, Arquitetura Paisagista: 25, Biologia: 40, Biologia Marinha: 50, Bioquímica: 
21, Biotecnologia: 20, Ciências Farmacêuticas: 45, Engenharia Informática: 65, Gestão 
Marinha e Costeira: 25 e Matemática Aplicada à Economia e à Gestão: 20. 

9. Aprovou a proposta de vagas para os concursos especiais e mudanças de Instituição 
par/curso, para o ano letivo 2018/2019. 

10. Nomeou a direção de curso da pós-graduação em Design e Prototipagem Rápida 
constituída pelos docentes Eusébio Conceição, Luís Nunes e Margarida Ribau Teixeira. 

11. Aprovou a Distribuição de Serviço Docente do Departamento de Matemática, ano letivo 
2018/2019. 

12. Aprovou a alteração de três unidades curriculares da licenciatura em Matemática Aplicada 
à Economia e à Gestão: Cálculo Infinitesimal I, Cálculo Infinitesimal II e Cálculo Infinitesimal 
III. 

 

FCT, 16 de maio de 2018 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


