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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 6/2019 
26 de junho de 2019 

Na reunião n.º 6/2019, realizada no dia 26 de junho, o Conselho Científico: 

1. Ratificou a proposta de vagas para o concurso nacional de acesso ao ensino superior, ano 
letivo 2019/2020: Agronomia,20; Arquitetura Paisagista, 20; Biologia,40; Biologia Marinha, 
60; Bioquímica, 21; Biotecnologia, 20; Ciências Farmacêuticas, 45; Engenharia Informática, 
65; Gestão Marinha e Costeira, 28; Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, 22.  

2. Ratificou as vagas para os concursos especiais, ano letivo 2019/2020. 
3. Aprovou com alterações a proposta de metodologia para avaliação do período 

experimental para provimento em contrato de duração indeterminada. 
4. Aprovou a proposta de atribuição do grau de Doutor Honoris Causa ao professor Jafar Jafari 

– CC FE. 
5. Aprovou disponibilizar a oferta da unidade curricular de opção “Modelação Ecológica 

Marinha e Alterações Climáticas” aos mestrados em Aquacultura e Pescas, Biologia 
Marinha e outros em áreas afins da Biologia, ano letivo 2019/2020. 

6. Aprovou a criação da unidade curricular de opção “Introdução à Gestão em Aquacultura” 
para o mestrado em Aquacultura e Pescas. 

7. Aprovou a proposta de alteração ao plano de estudos do mestrado em Aquacultura e 
Pescas (DCBB). 

8. Aprovou enviar ao Senhor Reitor a seguinte posição do CC relativa a semestres letivos com 
14 semanas: a ) propor à Reitoria que o número de horas de contacto por ECTS baixasse de 
28 para 25; b) que a semana académica, que habitualmente ocorre na 1.ª semana de maio, 
fosse integrada nas férias da Páscoa, devido à perturbação no último mês do ano letivo e 
que resulta numa quase ausência por parte dos alunos nas aulas no período após a semana 
académica; c) informar que, tendo em conta que o despacho reitoral 34/2019 que define o 
ano letivo determina uma duração de aulas anual de 28 semanas, o referencial de serviço 
docente passará a ser para este CC e de acordo com o art. 71.º - 1 do ECDU, de no mínimo 
168 e no máximo 252 horas anuais.  

9. Aprovou a proposta de alteração de horas contacto das unidades curriculares da área de 
Economia e Gestão da licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (MAEG). 

10. Aprovou as alterações à Distribuição de Serviço Docente (DSD), ano letivo 2019/2020 dos 
seguintes Departamentos: DEEI, DCBB, DCTMA, DQF, DF. 

11. Tendo em conta o parecer dos Centros de Investigação envolvidos (CCMAR, CIMA, CEOT, e 
MeditBio) e sob proposta do DCBB e do DCTMA, aprovou a proposta de atribuição de 
serviço docente a doutorados da Universidade, no âmbito do DL n.º 57/2016 com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 57/2017, dos seguintes investigadores, para o ano letivo 
2019/2020: 

- Doutora Adriana Cavaco Guerreiro, 43 horas letivas (CEOT/DCBB). 

- Doutora Ana Margarida Vicente Cavaco Guerra, 12 horas letivas (CEOT/DCBB)  

- Doutora Ana Rita Zarcos Carrasco, 60 horas letivas (CIMA/DCBB) 

- Doutora Bárbara Bastos Horta e Costa, 15 horas letivas (CIMA/DCTMA)  

- Doutor Bruno Emanuel Pereira Louro, 10 horas letivas (CCMAR/DCBB) 

- Doutora Carla Alexandra São Bento Viegas, 30 horas letivas (CCMAR/DCBB) 

- Doutor David Maria Aguiar Abecassis, 13 horas letivas (CCMAR/DCBB)  

- Doutor Francisco Miguel de Sousa Leitão, 27 horas letivas (CCMAR/DCBB) 

- Doutora Isabel Maria de Paiva Pinto Mendes, 46 horas letivas (CIMA/DCTMA) 
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- Doutor Jorge Afonso Martins da Palma, 46 horas letivas (CCMAR/DCBB)  

- Doutora Liliana Isabel Tomé dos Santos Guerreiro, 38,5 horas letivas (CCMAR/DCBB) 

- Doutora Maria Ângela Pereira Serafim, 10 horas letivas (CIMA/DTMA) 

- Doutora María Elena Varela Álvarez, 13,5 horas letivas (CCMAR/DCBB) 

- Doutora Maria Regina Oliveira Lopes da Cunha, 30 horas letivas (CCMAR/DCBB) 

- Doutora Patrícia Isabel Silvestre Pinto, 14 horas letivas (CCMAR/DCBB) 

- Doutora Rita Isabel de Oliveira Soares Branco Domingues, 26 horas letivas 
(CIMA/DCTMA) 

- Doutora Rute Castelo Félix, 22,5 horas letivas (CCMAR/DCBB) 

- Doutora Sandra Marisa Gomes Gonçalves, 29 horas letivas (MeditBio - DCBB)  

- Doutora Zélia Cristina Pereira Velez, 21 horas letivas (CCMAR/DCBB) 
12. Aprovou as propostas de contratação dos seguintes professores, ano letivo 2019/2020: 

- Doutor Gareth Anthony Pearson como professor auxiliar convidado a tempo parcial, 
sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade curricular “Genómica 
Marinha” do IMBRESea, num total de 14 horas (DCBB) 

- Doutor Pedro Miguel Guerreiro da Costa Guerreiro como professor auxiliar convidado 
a tempo parcial, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade curricular 
“Fisiologia Animal” das licenciaturas em Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica e 
Biotecnologia , num total de 24 horas (DCBB). 

13. Apreciou o relatório de licença sabática do professor Juan Rodriguez e tendo em conta os 
pareceres dos professores Maria da Graça Marques e Nenad Manojlovic aprovou que foram 
cumpridos os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

14. Aprovou retificações às atas das reuniões numero 2017: 8, 9, 10 e 11; 2018: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 e 11; 2019: 1, 2 e 4 e extraordinária 1. 

 
FCT, 27 de junho de 2019 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 


