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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 11/2016 
4 de janeiro de 2017 

Na reunião n.º 11/2016, realizada no dia 4 de janeiro de 2017, o Conselho Científico: 

1. Ratificou a componente específica da prova de ingresso para os candidatos ao exame 

maiores de 23 anos, ano letivo 2016/2017 

- Licenciatura em Agronomia: Biologia, 1 vaga 

- Licenciatura em Arquitetura Paisagista: Biologia ou História ou Desenho, 2 vagas 

- Licenciatura em Biologia: Biologia, 1 vaga 

- Licenciatura em Biologia Marinha: Biologia, 2 vagas 

- Licenciatura em Bioquímica: Biologia, 1 vaga 

- Licenciatura em Engenharia Informática: Matemática, 3 vagas 

- Licenciatura em Gestão Marinha e Costeira: Geografia ou Matemática ou Biologia, 2 

vagas 

2. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor José 

Valente de Oliveira para se deslocar Chongqing Technologic and Business University, China, 

de 1-2-2017 a 31-8-2017 para participação em projeto no âmbito da licença sabática. 

3. Recomendou a reformulação da composição do júri de doutoramento em Ciências 

Biológicas, especialidade Biologia Molecular do aluno Ricardo Nuno Henriques Graça Alves.  

4. Aprovou a proposta de contratação do Doutor Ricardo Jorge Quinto Canas como professor 

auxiliar convidado a 17,5%, em regime de acumulação, para o segundo semestre do ano 

letivo de 2016/2017, para lecionar as unidades curriculares de “Diversidade Vegetal”, 

“Arquitetura Paisagista I”, “Flora e Vegetação” e “Material Vegetal”, da licenciatura em 

Arquitetura Paisagista (DCBB e DCTMA) 

5. Aprovou a proposta de atribuição de serviço docente ao doutor André Miguel Duarte 

Pacheco, investigador FCT “Fundação para a Ciência e Tecnologia”, num total de T: 4,5h e 

PL:7,5h (DCTMA). 

6. O CC considerou que o facto de a professora Alice Newton ter concorrido a áreas científicas 

associadas ao DCTMA e que, por as áreas a concurso terem sido anteriormente aprovadas 

pelo CC, implica implicitamente que a professora Alice Newton deverá ser integrada no 

DCTMA. Assim o ponto relativo à transferência da professora Alice Newton do DQF para o 

DCTMA foi retirado da ordem de trabalhos. 

7. Apreciou o relatório de sabática da professora Teresa Modesto e tendo em conta os 

pareceres dos Professores Pedro Andrade e Margarida Castro aprovou que foram cumpridos 

os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 
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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, 4 de janeiro de 2017 
 
 
Gustavo Nolasco 
Presidente do Conselho Científico 

http://fct.ualg.pt/pt/content/doutoramentos-2

