
 

 

 

Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 11/2012 
15 de novembro de 2012 

Na reunião n.º 11/2012, realizada no dia 15 de novembro, o conselho científico: 

1. Aprovou a composição de júri de provas de doutoramento do aluno Bruno Emanuel 

Pereira Louro, doutoramento em ciências biotecnológicas, especialidade engenharia 

biotecnológica: professora Deborah Power (orientadora), professor José Leitão, professor 

Paulino Martínez Portela (Universidade de Santiago de Compostela) e professor Luca 

Bargelloni (Universidade de Pádua). 

2. Aprovou a composição de júri de provas de doutoramento da aluna Susana Isabel Eusébio 

Coelho, doutoramento em ciências biológicas, especialidade ecologia de comunidades: 

professor João Sousa Marques (Universidade de Coimbra), professor Angel Pérez Ruzafa, 

(Universidade de Múrcia, orientador), professor João Serôdio (Universidade de Aveiro), 

professor Luís Cancela da Fonseca e professora Sofia Gamito (orientadora). 

3. Aprovou o plano individual de formação avançada do aluno Amin Lopes Ismael, programa 

de doutoramento em química. 

4. Nomeou a direção de curso para o mestrado em geomática, constituída pelos seguintes 
professores: Cristina Veiga-Pires, Fernando Martins (ISE), Joaquim Luís e José Inácio 
Rodrigues (ISE). 

5. Nomeou a direção de curso para o mestrado integrado em engenharia do ambiente, 
constituída pelos seguintes professores: Luís Nunes, Margarida Ribau Teixeira e Luísa 
Barreira. 

6. Indicou os seguintes docentes como relatores para o processo de contratação por termo 
indeterminado do professor auxiliar Duarte Nuno Ramos Duarte do DCTMA: Tomasz Boski 
e Rui Paulo Bento Pena dos Reis (Universidade de Coimbra). 

7. Aprovou a proposta de contratação da mestre Isabel Ramalhinho como assistente 
convidada a 50%, por um ano, para lecionar unidades curriculares do mestrado integrado 
em ciências farmacêuticas. 

8. Aprovou a proposta de contratação do mestre Duarte José de Sousa Duarte, como 
assistente convidado a tempo parcial, de 20%, para lecionar as unidades curriculares de 
Didática da informática II e outras, do mestrado em ensino de informática, DEEI. 

9. Debateu a questão do suporte físico dos exemplares do trabalho que acompanham o 
requerimento de admissão a provas de mestrado, considerando não ser necessário propor 
modificações ao status quo. 
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