
 

 

 

 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 3/2012 
14 de março de 2012 

Na reunião n.º 3/2012, realizada no dia 14 de março, o conselho científico: 

1. Ratificou as componentes específicas das provas de ingresso para os candidatos ao exame 

maiores de 23 anos. 

2. Ratificou as condições de acesso ao ensino superior para o ano letivo 2012/2013, as quais 

são iguais às do presente ano letivo. 

3. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro em junho e julho do professor Eduardo Melo. 

4. Aprovou a composição do júri da aluna Ana Rita Carrasco, doutoramento em geociências, 

especialidade dinâmica litoral: Paolo Ciavola (U. di Ferrara), Conceição Freitas (FCUL), 

Óscar Ferreira (orientador), José Jacob e Paula Freire (coorientadora, LNEC). 

5. Aprovou a composição do júri da aluna Javiera Rubilar, doutoramento em química: Cristina 

Silva (UCP), Ruben Leitão (ISEL), Margarida Vieira (coorientadora, ISE), Margarida Moldão 

Martins (ISA), António Vicente (UMinho) e Igor Khmelinskii (orientador). 

6. Aprovou o pedido de prorrogação do prazo de entrega da tese de doutoramento em 

ciências agrárias, ramo biotecnologia, por um ano, da aluna Teresa Cláudia Marchão 

Manso. 

7. Aprovou a proposta de número vagas para os cursos de formação inicial para o ano letivo 

2012/2013: agronomia: 22; arquitetura paisagista: 25; biologia: 40; biologia marinha: 40; 

bioquímica: 22; biotecnologia: 25; ciências do mar: 20; ciências farmacêuticas: 35; 

engenharia biológica: 22; engenharia do ambiente: 20; engenharia eletrónica e 

telecomunicações: 25; engenharia informática: 40. 

8. Fixou o elenco das unidades curriculares de opção que funcionarão no ano letivo 

2012/2013, assim cumprindo o prazo estabelecido no calendário de preparação do ano 

letivo, despacho reitoral 8/2012. 

9. Aprovou a abertura do mestrado em energias renováveis e gestão de energia, para o ano 

lectivo 2012/2013, tendo em consideração a fundamentação apresentada pelo DCTMA. 

10. Aprovou a proposta de criação do curso livre de biologia de curta duração não conferente 

de grau, apresentada pelo DCBB. 

11. Aprovou a proposta de criação da acção de formação para os professores do ensino 

secundário, “métodos de apoio à decisão no ensino secundário”, apresentada pelo DM. 

FCT, 16 de março de 2012 

Pedro Guerreiro 
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