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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 11/2014 
10 de dezembro de 2014 

Na reunião n.º 11/2014, realizada no dia 12 de dezembro, o conselho científico: 

1. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro de longa duração (mais de 30 dias) da 

Professora Isabel Cavaco de 2-3-2015 a 29-3-2015 e de 30-3-2015 a 13-4-2015 e do Professor 

Pedro Rodrigues de 22-10-2014 a 12-1-2015 

2. Aprovou a proposta de contratação do Doutor José Paulo da Silva como professor auxiliar 

convidado a 10%, por um ano (DQF). 

3. Reapreciou a decisão anteriormente tomada referente à creditação da unidade curricular 

de Análise Numérica nos cursos de licenciatura em Engenharia Informática e mestrado 

integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, e deliberou o seguinte: 

“Considerando que uma UC realizada como extracurricular ao plano de estudos em que o 

aluno está inscrito não pode de forma alguma ser considerada para efeitos de cumprimento 

do plano de estudos do curso, o CC decidiu por unanimidade recusar este pedido de dispensa 

de frequência da unidade curricular de Análise Numérica.” 

4. Aprovou os assuntos para os quais o Presidente do Conselho Científico tem delegação de 

competências para despachar. 

5. Aprovou a proposta de criação da Pós-graduação em Física para o Ensino e sua abertura no 

ano letivo 2015/2016. 

6. Aprovou a seguinte proposta de alteração ao plano de estudos do mestrado em Biologia 

Molecular e Microbiana: “Suprimir a unidade curricular de opção de 9 ECTS no 1.º semestre 

do 2.º ano, passando os referidos ECTS para a dissertação (que passa a ter 54 ECTS, em vez 

de 45)”. 

7. Aprovou a seguinte proposta de alteração ao plano de estudos da licenciatura em Biologia 

Marinha: “Alteração às unidades curriculares de opção do 3.º ano, possibilitando aos alunos 

realizar mais de 12 ECTS de opção em cada semestre, mantendo-se o mesmo número de 

ECTS opcionais totais de 24.” 

8. Aprovou a seguinte proposta de alteração ao plano de estudos da licenciatura em Biologia: 

“Alteração às unidades curriculares de opção do 3.º ano, possibilitando aos alunos realizar 

mais de 12 ECTS de opção em cada semestre, mantendo-se o mesmo número de ECTS 

opcionais totais de 24. Os alunos devem poder fazer 24 ECTS independentemente do 

semestre em que são obtidos”. 

9. Aprovou a seguinte proposta de alteração ao plano de estudos ao mestrado em Biologia 

Marinha: “1 - Transformar a unidade curricular de Analise Estatística de 6 ECTS em UCs 

opcionais na mesma área e com os mesmos ECTS, para funcionar efetivamente como já está 

a funcionar este ano (os estudantes escolhem 2 UC de 3 ECTS, de acordo com os seus 

conhecimentos prévios em estatística). 2- Reduzir a carga da UC de Trabalho Experimental 

em Biologia Marinha de 15 para 12 ECTS, pela dificuldade em encontrar UCs opcionais de 3 

ECTS, enquanto existem varias UC de 6 ECTS no 1.º semestre de outros cursos de mestrado.” 

10. Deu parecer favorável à aceitação do curso de preparação em Matemática oferecido pelo 

Instituto Superior de Engenharia (ISE) para o acesso de maiores de 23 anos aos cursos de 
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licenciatura em Ciências do Mar e em Engenharia de Informática, para dispensa da 

realização da prova de Matemática. 

FCT, 17 de dezembro de 2014 

 

Robertus Potting 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


