
 

 

 

 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 4/2012 
11 abril de 2012 

Na reunião n.º 4/2012, realizada no dia 11 de abril, o conselho científico: 

1. Aprovou a distribuição do serviço docente para o ano letivo 2012/2013. 

2. Aprovou as propostas de números de vagas para mudanças de curso, transferência e 

concursos especiais para os cursos de formação inicial para o ano letivo 2012/2013. 

3. Aprovou a criação do curso livre Novas ferramentas para a cartografia digital de curta 

duração não conferente de grau, apresentado pelo DCTMA. 

4. Aprovou novas candidaturas e renovação de cursos de 2.º e 3.º ciclo Erasmus Mundus: 

a. Mestrado EMMC – MaSyMa – Marine Systems Management (aprovação da 

renovação da candidatura). 

b. European Master in Quality in Analytical Laboratories – Qualidade em Análises – 

EMQAL (aprovação da renovação do curso). 

c. Master in Chemical Innovation and Regulation – Inovação Química e 

Regulamentação – ChIR (aprovação de candidatura). 

d. Doutoramento EMJD-SEnS – Socio-Environmental Systems (aprovação da 

candidatura). 

5. Aprovou a contratação por tempo indeterminado, após período experimental, do 

professor auxiliar José Luís Nunes do Carmo (DM). 

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

engenharia eletrónica e telecomunicações do aluno Paulo Jorge Maia dos Santos. 

7. Aprovou o pedido de alteração de orientador do aluno do doutoramento em ciências do 

mar, da terra e do ambiente, ramo ciências e tecnologias do ambiente, especialidade 

gestão do ambiente, Alex Mota dos Santos, que passa a ser o professor José Januário de 

Oliveira Amaral da Fundação Universidade Federal de Rondônia, e designou o professor 

José Paulo Monteiro como coorientador “elo de ligação”. 

8. Aprovou a proposta de formato de relatório de atividade profissional de licenciados pré-

Bolonha para obtenção do grau de mestre – mestrado integrado em engenharia biológica 

(no âmbito do despacho reitoral n.º 33/2011). 

9. Aprovou a composição do júri do aluno Celestino António Maduro Coelho, doutoramento 

em matemática: José Augusto Mendes Ferreira (FCT/UL), Miguel Ângelo Cortez Teixeira 

(investigador no Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa - Instituto Dom Luiz), 

Rafael Santos, Hermenegildo Oliveira, João Paulo da Costa Campos Teixeira (coorientador, 

California Institute of Technology) e Juha Hans Videman (orientador, IST) 

10. Aprovou a composição do júri do aluno Davis Pereira de Paula, doutoramento em ciências 

do mar, da terra e do ambiente, ramo ciências do mar, especialidade gestão costeira: João 

Manuel Alveirinho Dias (orientador), Jáder Onofre de Morais (coorientador, Universidade 

Estatudual do Ceará – Fortaleza), Carlos Manuel Prudente Pereira da Silva (FCSH/UNL), 

Joana Isabel Ricardo Gaspar de Freitas (FCSH/UNL) e Delminda Moura. 



 

 

 

11. Aprovou a composição do júri do aluno Pedro Gil Miguel Geraldes Lino, doutoramento em 

ciências do mar da terra e do ambiente, ramo ciências do mar, especialidade ecologia 

marinha: Karim Erzini (orientador), Miguel Neves dos Santos (coorientador, IPIMAR/INRB), 

José António Hernando Casal (Universidad de Cádis), Carlos Luciano da Costa Monteiro 

(IPIMAR/INRB), Teresa Borges e Jorge Manuel dos Santos Gonçalves (CCMar). 

12. Aprovou a composição do júri do aluno Pablo Ulloa Fuentes, doutoramento em química: 

Filomena Elisabete Lopes Martins Elvas Leitão (FCUL), Jorge Manuel Alexandre Saraiva 

(UAveiro), António Belmiro Gil Fortes (UMinho), Américo Lemos, Amadeu Brigas 

(orientador). 

13. Não aprovou a proposta de composição da comissão de visita, artigo 37.º dos Estatutos da 

FCT, apresentada pelo senhor diretor. 

FCT, 12 de abril de 2012 
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