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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 9/2018 
17 de outubro de 2018 

Na reunião n.º 9/2018, realizada no dia 17 de outubro, o Conselho Científico: 

1. Política científica relativa aos doutoramentos – aprovou a necessidade de haver 
recomendações para os doutoramentos, mas propõe melhorias ao documento. 

2. Política Científica: proposta de alteração ao regulamento de Avaliação do Desempenho 
docente da FCT – aprovou o 1.º ponto “proposta para alterar o procedimento para 
determinar a nota final”.  

3. Aprovou a proposta de atribuição do grau de Doutor Honoris Causa ao professor doutor 
Joaquim Romero Magalhães. 

4. Deu parecer favorável à proposta de dispensa de serviço por um período de 12 meses do 
professor Adelino Canário, nos termos do n.º 5 do artigo 77.º do ECDU -  na sequência do 
pedido de licença sem remuneração.  

5. Apreciou o relatório de licença sabática do professor José António Monteiro e tendo em 
conta os pareceres dos professores Anabela Romano e Gustavo Nolasco aprovou que foram 
cumpridos os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

6. Apreciou o relatório de licença sabática da professora Luísa Barreira e tendo em conta os 
pareceres dos professores Isabel Cavaco e Rui Santos aprovou que foram cumpridos os 
objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

7. Apreciou o relatório de licença sabática do professor Miguel Reimão Costa e tendo em 
conta os pareceres dos professores José António Monteiro e Pedro Correia aprovou que 
foram cumpridos os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

8. Ratificou a troca de semestre da unidade curricular “Bases de Economia Ambiental”, 
mestrado em Arquitetura Paisagista. 

9. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor 
António Ruano para se deslocar à Universidade de Alcalá de Henares, Espanha, de 1-11-
2018 a 31-5-2019 no âmbito da licença sabática. 

10. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) da professora 
Maria da Graça Ruano para se deslocar à Universidade de Alcalá de Henares, Espanha, de 
1-11-2018 a 31-5-2019 no âmbito da licença sabática. 

11. Aprovou a proposta de contratação da doutora Ana Margarida Molhinho Advinha como 
professora auxiliar convidada, a tempo parcial, para lecionar as unidades curriculares 
“Farmácia Galénica”, “Farmacologia II”, “Farmacoterapia II” e “Tecnologia Farmacêutica 
II” do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, num total de 236,7 horas, com início 
no início de novembro de 2018 e até ao final do ano letivo 2018/2019 (DQF).  

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

13. Aprovou a proposta de contratação da doutora Teresa Tiago como professora auxiliar 
convidada, sem remuneração, a tempo parcial, por um semestre, para lecionar a unidade 
curricular “Biologia Celular”, num total de 120 horas, com início no 1.º semestre do ano 
letivo 2018/2019 (DCBB).  

14. Aceitou a demissão da professora Ana Conceição da Direção do curso de licenciatura em 
Matemática Aplicada à Economia e Gestão, com efeitos a partir de 15 de novembro de 2018 
e aprovou a sua substituição pelo professor Nélson Antunes. 

15. Aprovou a troca pontual de ano das unidades curriculares “Seminários Avançados em 
Gestão Sustentável dos Espaços Rurais I” e “Seminários Avançados em Gestão Sustentável 
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dos Espaços Rurais II” do mestrado em Gestão Sustentável de Espaços Rurais, ano letivo 
2018/2019. 

16. Aprovou a alteração à Distribuição de Serviço Docente do DM, ano letivo 2018/2019. 
17. Tendo por base o parecer elaborado pelos professores Ana Barbosa e Jorge Martins, 

aprovou o pedido de equivalência de habilitações estrangeiras da requerente ao grau de 
licenciado em Biologia Marinha da Universidade do Algarve, com a classificação de 14 
valores. 

 
FCT, 17 de outubro de 2018 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


