
 

 

 

 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 2/2012 
8 de fevereiro de 2012 

Na reunião n.º 2/2012, realizada no dia 8 de fevereiro, o conselho científico: 

1. Aprovou a composição do júri da aluna Dalila Serpa, doutoramento em ciências do mar, da 

terra e do ambiente, ramo ciências do mar, especialidade processos de ecossistemas 

marinhos: João Sousa Marques (UC), Pedro Duarte (coorientador, U. Fernando Pessoa), 

Ramiro Neves (IST), Teresa Dinis (orientadora), Karim Erzini e Sofia Júdice Gamito. 

2. Aprovou uma alteração ao procedimento usado pelo conselho científico para aprovar júris 

de doutoramento, no sentido de o tornar mais célere. 

3. Aprovou a abertura dos seguintes ciclos de estudo de mestrado, para o ano lectivo 

2012/2013: Aquacultura e pescas, Arquitetura paisagista, Biodiversidade e conservação 

marinha (Erasmus Mundus), Biologia marinha, Biologia molecular e microbiana, 

Biotecnologia, Contaminação e toxicologia ambiental, Eco-hidrologia (Erasmus Mundus), 

Engenharia informática, Ensino no 3.º ciclo do ensino de (BG, FQ, M) básico e no ensino 

secundário, Geomática, WACOMA (Erasmus Mundus), Gestão da qualidade e marketing 

agro-alimentar, Gestão sustentável de espaços rurais (em e-learning), Hortofruticultura, 

Qualidade em análises (Erasmus Mundus). Aprovou ainda, condicionalmente, a abertura 

do ciclo de estudos de mestrado em Ensino de informática. 

4. Apreciou a proposta de regulamento para os ciclos de estudos de mestrado e para os 

ciclos de estudos de doutoramento e também a proposta de regulamento para os ciclos de 

estudos integrados de mestrado, a pedido da reitoria. 

5. Aprovou os pedidos de licença sabática para o ano lectivo 2012/2013 dos seguintes 

professores: Luís Neto (DCBB, semestral), Ester Serrão (DCBB), Sara Raposo (DCBB, 

semestral), Patrício Serendero (DEEI), José Bastos (DEEI), José Valente de Oliveira (DEEI), 

Eusébio Conceição (DCTMA), Amélia Carvalho (DCTMA), Joaquim Luís (DCTMA), Robertus 

Potting (DF) e Vera Marques (DQF). 

6. Aprovou a proposta de relatores para o processo de contratação por tempo 

indeterminado do professor auxiliar José Luís Nunes do Carmo (DM). 

7. Aprovou a composição da comissão coordenadora do mestrado em Contaminação e 

toxicologia ambiental: professoras Maria João Bebianno, Helena Galvão e Clara Costa. 
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