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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 5/2019 
15 de maio de 2019 

Na reunião n.º 5/2019, realizada no dia 15 de maio, o Conselho Científico: 

1. Aprovou o pedido de licença sabática para o ano letivo 2019/2020 da professora Isabel 
Cavaco. 

2. Aprovou a alteração da carga horária da unidade curricular “Ecologia Marinha” do 
mestrado em Recursos Biológicos Marinhos - IMBRSea (DCBB). 

3. No âmbito da segunda alteração ao Regulamento Geral de Avaliação de desempenho do 
pessoal docente da UAlg o CC nomeou uma Comissão, para elaborar uma proposta de 
avaliação de pessoal docente, sem introdução de medidas de seleção dos 50% entre os 
docentes com avaliação excelente (art.º 20.º), constituída pelos professores José Moreira, 
Robertus Potting e Rui Marreiros.  

4. Ratificou a fixação do elenco de provas de ingresso anos letivos 2019/2020, 2021/2022, 
2022/2023. 

5. Aprovou a oferta da unidade curricular opção “Projeto” às licenciaturas em Biologia e 
Biologia Marinha, ano letivo 2019/2020 (DCBB). 

6. Aprovou 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”.  

7. Aprovou as propostas de contratação dos seguintes professores, ano letivo 2019/2020: 
a. Doutora Ana Margarida Molhinho Advinha como professora auxiliar convidada a 

tempo parcial, por um ano, para lecionar unidades curriculares do mestrado integrado 
em Ciências Farmacêuticas, num total de 235 horas (DQF). 

b. Doutora Isabel Maria Júlio da Silva como professora auxiliar convidada, em regime de 
tempo parcial, por um ano, para lecionar as unidades curriculares do mestrado 
integrado em Ciências Farmacêuticas, num total de 285 horas (DQF). 

c. Licenciada Maria Paula Mendes Pinto Farrajota, como assistente convidada, em 
regime de tempo parcial, por um ano, para lecionar as unidades curriculares da 
licenciatura em Arquitetura Paisagista, num total de 164,5 horas (DCTMA). 

d. Doutora Susana Costas Otero, como professora auxiliar convidada, em regime de 
tempo parcial, por um ano, sem remuneração, para lecionar a unidade curricular do 
mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros - SIMCo num total 9 horas (DCTMA). 

8. Aprovou as propostas de renovação de contratos dos seguintes professores, ano letivo 
2019/2020: 
a. Doutora Maria Amélia da Fonseca dos Santos, como professora auxiliar convidada em 

regime de tempo parcial, por um ano, para lecionar as unidades curriculares da 
licenciatura em Arquitetura Paisagista, num total de 270 horas (DCTMA). 

b. Doutor Ricardo Jorge Quinto Canas como professor auxiliar convidado, em regime de 
acumulação, por um ano, para lecionar as unidades curriculares da licenciatura e do 
mestrado em Arquitetura Paisagista, num total de 55 horas (DCTMA). 

c. Doutora Sónia Maria Loução Martins Talhé Azambuja como professora auxiliar 
convidada, em regime de tempo parcial, por um ano, para lecionar as unidades 
curriculares da licenciatura e do mestrado em Arquitetura Paisagista, num total de 
181,5 horas (DCTMA). 



 

 

 

2 

d. Doutor Leslie Victor Woodcock como professor catedrático convidado, em regime de 
tempo parcial a 50%, por um ano, sem remuneração, para realizar investigação (DF). 

9. Apreciou o relatório de licença sabática da professora Carolina Rio e tendo em conta os 
pareceres das professoras Maria de Lurdes Cristiano 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. 

10. Política Científica: aprovou, com alterações pontuais, um documento sobre as licenças 
sabáticas. 

11. Política Científica - Avaliação do período experimental para provimento em contrato de 
duração indeterminada: foram feitas alterações pontuais e a redação final será analisada 
na próxima reunião. 

12. Aprovou a criação de um grupo de trabalho para análise do problema de plágio constituído 
pelos professores Adelino Canário, Fernando Lobo e Vera Marques. 

 
FCT, 16 de maio de 2019 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 


