
 

 

 

Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 12/2012 
19 de dezembro de 2012 

Na reunião n.º 12/2012, realizada no dia 19 de dezembro, o conselho científico: 

1. Aprovou a composição de júri de provas de doutoramento da aluna Tânia Cristina Martins 

Gomes, doutoramento em ciências do mar, da terra e do ambiente, ramo ciências e 

tecnologias do ambiente, especialidade ecotoxicologia: professor David Sheehan 

(University College Cork), professora Maria João Bebianno (orientadora), professora 

Fernanda Cássio (Universidade do Minho), doutora Catherine Mouneyrac (Université 

Catholique de l’Ouest, França) e professora Margarida Ribau Teixeira. 

2. Aprovou a composição de júri de provas de doutoramento da aluna Sandra Maria Sengo 

Mesquita, doutoramento em ciências biológicas, especialidade microbiologia: professor 

Jorma Kuparinen (Universidade de Helsínquia), professor Vítor Vasconcelos (Universidade 

do Porto), professora Leonor Cancela da Fonseca (orientadora), professora Rachel Noble 

(University of North Carolina, coorientadora), professora Margarida Reis (orientadora) e 

doutor Paulo Pereira (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge). 

3. Aprovou a criação das seguintes unidades curriculares para o mestrado Erasmus Mundus 

biodiversidade marinha e conservação: Métodos laboratoriais (3 ECTS) e Métodos de 

campo (3 ECTS). 

4. Aprovou a criação da seguinte unidade curricular para o mestrado integrado em 

engenharia do ambiente: Avaliação de risco (6 ECTS). 

5. Aprovou o plano individual de formação avançada da aluna Lília Isabel Lameirinhas Cabral, 

programa de doutoramento em química. 

6. Aprovou o plano de transição do mestrado em biologia marinha. 

7. Atribuiu equivalência ao grau de licenciado em biologia da Universidade do Algarve, ao 

diploma de “licenciado e bacharel em ciências” da Universidade de Mogi das Cruzes, Brasil, 

da aluna Cláudia Kleine Abreu. 

8. Aprovou a proposta de renovação do contrato do doutor José Paulo Silva, como professor 

auxiliar convidado para o DQF, sem remuneração. 

9. Debateu a deliberação da direção do mestrado em engenharia informática de não propor 

o professor Hamid Shahbazkia como orientador das dissertações de mestrado, 

reafirmando, em conclusão, que “é atribuição da comissão de curso propor os 

orientadores e é atribuição do CC aprovar ou não aprovar essas orientações”. 

10. Tomou conhecimento do pedido da reitoria para a FCT enviar a grelha com a ponderação 

das diversas vertentes e valoração dos parâmetros para a avaliação do pessoal docente e 

decidiu enviar de novo a grelha anteriormente aprovada. 

FCT, 10 de janeiro de 2013 

Pedro Guerreiro 
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