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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 7/2018 
18 de julho de 2018 

Na reunião n.º 7/2018, realizada no dia 18 de julho, o Conselho Científico: 

1. Aprovou o funcionamento em simultâneo dos dois planos de estudo do Mestrado em 
Hortofruticultura. 

2. Aprovou a troca pontual de semestre das unidades curriculares “Bioquímica Inorgânica” e 
“Genómica Funcional” da licenciatura em Bioquímica, ano letivo 2018/2019. 

3. Aprovou a transferência pontual de ano letivo de duas unidades curriculares do plano 
doutoramento em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações - “Technical Writing” e 
“Entrepreneurship for Scientists and Engineers”. 

4. Nomeou a Comissão de Creditação da pós-graduação em Design e Prototipagem Rápida 
constituída pelos professores Eusébio Conceição, Luís Nunes e Margarida Ribau Teixeira. 

5. Questões levantadas acerca do doutoramento em Engenharia Informática (PDEI) - O CC 
ouviu e pediu esclarecimentos ao Prof. José Valente de Oliveira, da direção do PDEI, que 
por sua vez respondeu. 

6. Decidiu não votar a substituição da professora Ana Conceição pelo professor Nélson 
Antunes na Direção de curso da licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à 
Gestão – MAEG (DM). 

7. Tomou conhecimento do pedido de demissão da professora Ester Serrão da Direção de 
curso do doutoramento em Ciências Biológicas. 

8. Aprovou a inclusão de um novo membro na Direção do curso de mestrado em Biologia 
Molecular e Microbiana (MBMM).  

9. Aprovou a proposta de relatores para o processo de contratação por termo indeterminado 
da professora auxiliar Isabel Ramalhinho (DQF). 

10. Designou o professor Pedro Guerreiro como relator para elaboração de parecer para 
“nomeação definitiva” de um docente da Universidade de Évora. 

11. Apreciou o relatório de licença sabática do professor Aureliano Alves e tendo em conta os 
pareceres dos professores Deborah Power e José Leitão aprovou que foram cumpridos os 
objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

12. Aprovou a proposta de criação da licenciatura em Bioengenharia. 
13. Aprovou a proposta de contratação da doutora Isabel Maria Júlio da Silva como professora 

auxiliar convidada, por um ano, para lecionar as unidades curriculares “Hematologia”, 
“Farmacoterapia I” e “Fisiopatologia Humana” do mestrado integrado em Ciências 
Farmacêuticas, num total de 184 horas, ano letivo 2018/2019 (DQF). 

14. Politica Cientifica: doutoramentos e avaliação docente - por este ponto ser demorado e 
devido ao adiantado da hora foi decidido deixar este ponto para a próxima reunião. 

 

FCT, 18 de julho de 2018 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


