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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 10/2016 
16 de novembro de 2016 

Na reunião n.º 10/2016, realizada no dia 16 de novembro, o Conselho Científico: 

1. Nomeou os professores Conceição Neves, Pedro andrade e Rita Castilho para integrarem a 

Comissão de Creditação da licenciatura em Biologia Marinha. 

2. Aprovou os pedidos de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) da professora 

Maria João Bebianno para se deslocar a Florianópolis, Brasil, de 4-9-2017 a 31-10-2017 e de 

6-3-2017 a 30-4-2017 para trabalho de investigação no LABCAI da Universidade Federal de 

Santa Catarina, no âmbito do plano da licença sabática. 

3. Apreciou o relatório de sabática do professor Johannes du Buf e tendo em conta os 

pareceres dos Professores Pedro Guerreiro e Sérgio Jesus aprovou que foram cumpridos os 

objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

4. Apreciou o relatório de sabática do professor Nenad Manojlovic e tendo em conta os 

pareceres das Professoras Marília Pires e Susana carreira aprovou que foram cumpridos os 

objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

5. Apreciou o relatório de sabática do professor Wenli Wang e tendo em conta os pareceres 

dos Professores Graça Miguel e Isabel Cavaco aprovou que foram cumpridos os objetivos 

estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

6. Não aprovou a proposta de procedimento a seguir no caso de um representante de um 

Departamento no Conselho Científico ser eleito diretor de um Centro de Investigação 

(proposta do DF) 

7. Não aprovou a proposta de procedimento a seguir no caso de um membro do Conselho 

Científico, Diretor de um Centro, ir de licença sabática (proposta do DF). 

8. Não deliberou sobre a atribuição de serviço docente ao doutor André Miguel Duarte 

Pacheco, investigador da Fundação para a Ciência e Tecnologia, pertencente ao CIMA, por 

não ter sido recebida toda a documentação necessária. 

9. Não deliberou sobre a proposta de procedimento para atribuição de serviço docente de 

unidades curriculares de cursos “em extinção” por esse procedimento já estar 

regulamentado na a) do ponto 6 da reunião 2/2016. 

10. Não deliberou sobre a proposta de atribuição de responsabilidade das unidades curriculares 

de docentes que se encontram em licença sabática, para efeitos de lançamento de notas, 

dada a diversidade de casos que se podem apresentar.  

Provas de doutoramento  
As provas de doutoramento já agendadas podem ser consultadas em 

http://fct.ualg.pt/pt/content/doutoramentos-2 . Outras provas ainda não agendadas estão 

contudo previstas para o mês de Julho 

 
FCT, 16 de novembro de 2016 
Gustavo Nolasco 
Presidente do Conselho Científico 
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