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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 1/2014 
15 de janeiro de 2014 

Na reunião n.º 1/2014, realizada no dia 15 de janeiro, o conselho científico: 

1. Informou que a DSD referente ao ano letivo 2014/2015 será discutida na reunião de abril 

e, que a DSD definitiva do ano letivo 2013/2014 será discutida em março. 

2. Decidiu que os processos de admissão a provas de doutoramento, serão, a partir de agora, 

enviados para as Direções dos programas de doutoramento para estes sugerirem a 

composição de júri. Decidiu ainda que a Direção de curso consultará o orientador principal 

do estudante, neste processo (embora não seja obrigada a seguir as suas sugestões). 

3. Deu parecer favorável à criação do Centro de Estudos em Património, Paisagem e 

Construção da Universidade do Algarve (CEPAC). 

4. Aprovou os pedidos de equiparação de  bolseiro de longa duração (mais de 30 dias) dos 

seguintes professores: 

a. Maria da Graça Costa Miguel, pelo período entre 21-3-2014 a 21-7-2014, para se 

deslocar a Belo Horizonte, Brasil, e à Universidade de Minas Gerais, Faculdade de 

Farmácia, Departamento de Produtos Farmacêuticos. 

b. Nenad Manojlovic, pelo período de 17-2-2014 a 31-5-2014 para se deslocar ao 

Department of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 

MA, USA. 

5. Por proposta fundamentada da Direção de Curso, o CC aprovou o reconhecimento ao 
currículo científico e profissional de António Manuel Barata Baptista de Carvalho (n.º 
50799) para a frequência do Mestrado em Geomática. 

6. Reprovou o recurso apresentado pelo candidato Francisco António Baptista Fernandes 
relativo à não aceitação da sua candidatura ao programa de doutoramento em Ciências do 
Mar, da Terra e do Ambiente, pela Direção de curso. 

7. Processos de creditação: Recomendou que a nota da unidade curricular relativamente à 
qual são reconhecidas competências deve ser a média ponderada das unidades 
curriculares em que foram adquiridas as competências, salvo nos casos em que a Direção 
de curso justifique outro método de cálculo à nota a atribuir. 

8. Indicou a professora Maria Teresa Lencastre de Melo Breiner Andersen, professora 
catedrática Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da 
Universidade do Porto e o professor Fernando Nunes da Silva, professor catedrático do 
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, como relatores para o 
processo de contratação por tempo indeterminado do professor auxiliar Miguel Reimão 
Lopes da Costa. 

9. Aprovou a manutenção do contrato por tempo indeterminado da professora Susana Isabel 
de Matos Fernandes do Departamento de Matemática. 

10. Aprovou a alteração ao serviço docente do professor Tomasz Boski, em virtude da sua 
nomeação para Vice-Reitor da Universidade. 

 

FCT, 17 de janeiro de 2014 

Robertus Potting 
Presidente do Conselho Científico 


