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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 8/2018 
19 de setembro de 2018 

Na reunião n.º 8/2018, realizada no dia 19 de setembro, o Conselho Científico: 

1. Nomeou uma Comissão constituída pelos professores Robertus Potting, Rui Marreiros e Rui 
Cabral e Silva para testar a proposta relativa à avaliação docente, bem como, fazer o 
exercício de simulação aplicada a um grupo de docentes representativo da FCT.  

2. Nomeou o Prof. Pedro Guerreiro para substituir o Prof. Hélder Daniel na Direção do curso 
de licenciatura em Engenharia Informática. 

3. Aprovou a inclusão da Prof.ª Leonor Cancela na Direção do curso de mestrado em Biologia 
Molecular e Microbiana (MBMM). 

4. Nomeou nova direção de curso para a pós-graduação em Física para o Ensino constituída 
pelos professores José Luís Argain e Leonor Cruzeiro. 

5. Aprovou a proposta de alteração da estrutura curricular do mestrado em Geomática. 
6. Aprovou a troca pontual de semestre, ano letivo 2018/2019, das seguintes unidades 

curriculares: “Redes Sem Fios” e “Aprendizagem Máquina” do mestrado em Engenharia 
Informática; Empreendedorismo” e “Sistemas Operativos” da licenciatura em Engenharia 
Informática. 

7. Aprovou a proposta de alteração à Distribuição de Serviço Docente do DEEI, ano letivo 
2018/2019, com alteração. 

8. Aprovou a proposta de alteração à Distribuição de Serviço Docente do DF, ano letivo 
2018/2019. 

9. Aprovou a proposta de júri relativa à consulta de mercado para uma eventual contratação 
de um professor auxiliar convidado, na área disciplinar de Ciências da Computação, 
especialidades de Programação, Programação Orientada pelos Objetos, Análise e Estrutura 
de Dados e Sistemas Operativos (DEEI), constituída pelos professores Pedro Guerreiro 
(presidente), Margarida Madeira e José Valente de Oliveira. 

10. Aprovou a proposta de contratação do doutor Tiago Miguel Pereira Candeias como 
professor auxiliar convidado, por um ano, para lecionar unidades curriculares da 
responsabilidade do Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática (DEEI), ano 
letivo 2018/2019, com inicio a 1 de outubro, num total de 270 horas. 

11. Designou os professores Ana Barbosa e Jorge Martins como relatores para decisão sobre o 
processo de equivalência de habilitações estrangeiras do diploma de “Ciências Biológicas”, 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil, de Dominique Chahine 
Gallo. 

 
FCT, 19 de setembro de 2018 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


