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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 11/2019 
18 de dezembro de 2019 

Na reunião n.º 11/2019, realizada no dia 18 de dezembro, o Conselho Científico: 

1. Tendo em conta o parecer dos Centros de Investigação envolvidos (CCMAR, CIMA) e sob 
proposta do DCBB e do DCTMA, aprovou a proposta de atribuição de serviço docente a 
doutorados da Universidade, no âmbito do DL n.º 57/2016 com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 57/2017, dos seguintes investigadores, para o ano letivo 2019/2020: 
- Doutora Priscila Goela, 65 horas letivas (CIMA/DCTMA) 

- Doutora Sónia Cláudia Vitorino Cristina, 41 horas letivas (CIMA/DCTMA) 

- Doutora Catarina Cortes Valente de Oliveira, 18 horas letivas (CCMAR/DCBB) 

2. Aprovou a alteração da Distribuição do Serviço Docente, ano letivo 2019/2020, dos 

seguintes departamentos: DCBB, DCTMA, DQF, DEEI e DF. 

3. Apreciou o relatório de licença sabática da professora Margarida Ribau Teixeira e tendo em 

conta os pareceres das professoras Maria João Bebianno e Alice Newton 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 licença sabática da professora Noélia Correia e tendo em conta os 

pareceres dos professores Maria da Graça Ruano e Pedro Guerreiro 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 licença sabática da professora Susana Fernandes e tendo em conta 

os pareceres das professoras Marília Pires e Maria da Graça Marques 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 do professor José Jacob e tendo em conta os 

pareceres dos professores Maria João Bebianno e Óscar Ferreira aprovou que foram 

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

7. Retificou a nomenclatura da área disciplinar de Ciências Farmacêuticas do quadro de 

professores catedráticos e associados da UAlg. 

8. Aprovou a proposta de restruturação da pós-graduação em “Design e Prototipagem Rápida” 

(DCTMA).  

9. Aprovou a abertura do curso de pós-graduação em “Design e Prototipagem Rápida” no ano 

letivo 2020/2021. 

10. Aprovou a intenção de criação da pós-graduação “Adaptação às alterações climáticas e 

mitigação” (DCTMA). 

11. Aprovou alterar a composição do júri de mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e 

Telecomunicações relativa ao aluno Mihai Daniel Petrovici, passando a constituição a ser a 

seguinte: Sérgio Jesus (presidente), Graça Ruano (orientadora), Rogério Ribeiro, professor 

auxiliar convidado da Universidade de Aveiro e Diretor de Projetos da APDP (orientador) e 

Margarida Madeira. 

12. Aprovou a proposta de contratação da doutora Mónica Sofia Leal Condinho como 

professora auxiliar convidada em regime de tempo parcial, por um ano, para lecionar as 

unidades curriculares “Acompanhamento Farmacoterapêutico”, “Estágio”, “Farmácia 

Prática”, “Farmacoterapia II”, “Medicamentos Biológicos e de Biotecnologia” e “Tópicos de 



 

 

 

2 

Aconselhamento em Farmácia”, do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, num 

total de 153,5 horas, com início no 2.º semestre de 2019/2020 (DQF). 

13. Aprovou a renovação do contrato da mestre Joana Maria dos Reis Franco Cruz como 

assistente convidada em regime de tempo parcial, por um ano, para lecionar a parte prática 

das unidades curriculares “Plâncton: Organismos e Processos”, “Oceanografia Biológica”, 

”Ecossistemas Marinhos” e “Biologia de Invertebrados”, dos cursos LBio, LBM e LGMC, num 

total de 187,5 horas, com início no 2.º semestre de 2019/2020 (DCBB). 

14. Revisão do quadro de áreas disciplinares da Faculdade de acordo com o ECDU. 

15. Aprovou enviar uma moção ao Senhor Reitor onde o CC expresse o seu desagrado por não 

ter sido aberto o número de vagas que a FCT tinha condições para abrir ao abrigo do DL. 

 
FCT, 18 de dezembro de 2019 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 


