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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 3/2018 
21 de março de 2018 

Na reunião n.º 3/2018, realizada no dia 21 de março, o Conselho Científico: 

1. Ratificou a fixação do elenco de provas de ingresso para o ano 2018 e anos seguintes. 
2. Nomeou a Comissão de Creditação da licenciatura em Agronomia constituída pelos 

professores Dulce Antunes, Maria de Belém Freitas e Mário Reis. 
3. Aprovou a proposta de contratação do doutor Chuan Li, como professor catedrático 

visitante, a tempo parcial a 10%, sem remuneração, por um ano, para o Departamento de 
Engenharia Eletrónica e Informática (DEEI). 

4. Aprovou a proposta de contratação do mestre Diogo Filipe da Silva Gonçalves Soares Paulo 
como assistente convidado, sem remuneração, para lecionar as unidades curriculares de 
“mergulho científico”, em regime de tempo parcial a 25%, num total de 90 horas (DCBB). 

5. Aprovou a proposta de contratação do mestre Nuno Machado Padrão como assistente 
convidado, sem remuneração, para lecionar as unidades curriculares de “mergulho 
científico”, em regime de tempo parcial a 25%, num total de 90 horas (DCBB). 

6. Contratação por tempo indeterminado do professor auxiliar Celestino António Maduro 
Coelho (DM) – não analisado. 

7. Aprovou a criação de novas unidades curriculares de opção, ano letivo 2018/2019, para o 
mestrado em Arquitetura Paisagista: “Arquitetura e Património Construído no 
Mediterrâneo Ocidental”; “Introdução à Gestão da Paisagem”, “Paisagem como 
Infraestrutura”, “Introdução ao Empreendorismo” e “Tecnologias de Apoio ao Projeto e 
Ordenamento do Território”. 

8. Aprovou as unidades curriculares de opção a funcionar no ano letivo 2018/2019 dos 
seguintes cursos: licenciaturas: - Biologia, Biologia Marinha; mestrados: - Aquacultura e 
Pescas, Arquitetura Paisagista, Biologia Marinha e Geomática. 

9. Aprovou a troca pontual de semestre das seguintes disciplinas:  
Licenciatura em Arquitetura Paisagista: “Ciências do Solo” (6 ECTS) [passa do 2.ºA/1.ºS para 
2.ºA/2.ºS]; “Biologia Vegetal” (6 ECTS) [passa do 2.ºA/2.ºS para 2.ºA/1.ºS]; “Geometria 
Descritiva” (6 ECTS) [passa do 1.ºA/1.ºS para 1.ºA/2.ºS] e “Morfologia e Sistemática das 
Plantas” (6 ECTS) [passa do 1.ºA/2.ºS para 1.ºA/1.ºS]. 

10. Aprovou a proposta de alteração do plano de estudos da licenciatura em Agronomia. 
11. Aprovou a proposta do DCTMA para alteração da escolaridade/tipologia das seguintes 

unidades curriculares da licenciatura em Gestão Marinha e Costeira: “Sistemas de 
Informação Geográfica” (1º ano, 2º semestre): Passar as 34 TP para 34 PL; “Mapeamento 
dos Fundos Oceânicos” (2º ano 1º semestre): Passar as 17 TP para 17 PL; “Oceano e Clima” 
(2º ano, 1º semestre): Passar as 30 TP para 30 PL; “Processamento de dados Oceânicos” (2º 
ano, 1º semestre): Passar as 34 TP para 34 PL; “Geoquímica na Interface Oceano-
Continente” (2º ano, 2º semestre): Passar as 25 TP para 25 PL; “Dinâmica do Litoral” (2º 
ano, 2º semestre): Passar as 25 TP para 25 PL e “Deteção Remota” (3º ano 1º semestre): 
Passar as 17 TP para 17 PL. 

12. Aprovou oferecer nos dois semestres a unidade curricular “Projeto de Dissertação e 
Trabalho Experimental” do mestrado em Biologia Molecular e Microbiana. 

13. Decidiu solicitar aos Departamentos DCTMA e DQF a elaboração de uma proposta conjunta 
referente à lecionação da unidade curricular “Processos Químicos do Oceano”.  

14. Decidiu solicitar confirmação aos Departamentos sobre a Distribuição de Serviço Docente 
(DSD) efetivamente prestado, ano letivo 2017/2018: DCBB, DCTMA, DEEI, DF e DM.  
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15. Aprovou a Distribuição de Serviço Docente (DSD) do DF para o ano letivo 2018/2019. A DSD 
do DQF foi retirada e a do DEEI não foi votada. 

 
 

FCT, 21 de março de 2018 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


