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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 4/2014 
9 de abril de 2014 

Na reunião n.º 4/2014, realizada no dia 9 de abril, o conselho científico: 

1. Aprovou um documento especificando os critérios de ingresso em programas de 

doutoramento da nossa Faculdade. 

2. Aprovou o pedido de equiparação de bolseiro de longa duração (mais de 30 dias) da 

professora Isabel Carvalho para se deslocar à Polónia, de 15-3-2014 a 15-07-2014, no 

âmbito da licença sabática. 

3. Indicou o professor José Leitão como relator para o processo de contratação por tempo 

indeterminado da professora auxiliar Isabel Barrote. 

4. Aprovou a manutenção do contrato por tempo indeterminado do professor Miguel 

Reimão Lopes da Costa, do Departamento de Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente. 

5. Analisou o despacho reitoral 16/2014 – Fixação de vagas e número mínimo de 8 alunos 

para os cursos de mestrado, e considerou que a Faculdade deve manter a publicitação 

dos mestrados, de acordo com o anteriormente decidido. 

6. Analisou a decisão da Reitoria de não abrir vagas para a licenciatura em Ciências do Mar 

no ano letivo 2014/2015 e deliberou, por maioria, no sentido de apoiar a posição da 

direção do curso na sua carta enviada ao Sr. Reitor. 

7. Nomeou a direção de curso para o mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros 

constituída pelos professores Óscar Ferreira, Alexandra Cravo e José Jacob. 

8. Aprovou a proposta de alteração ao doutoramento em Engenharia Eletrónica e 

Telecomunicações (DEEI). 

9. Designou os professores Pedro Guerreiro e Margarida Madeira como relatores para o 

processo de equivalência de habilitações estrangeiras do diploma de “Técnica de 

Programação e Matemática”, Universidade Estatal Russa Immanuel Kant, Rússia, de 

Tatiana Kikot. Tendo por base o parecer elaborado pelos referidos, aprovou o pedido de 

equivalência de habilitações estrangeiras de Tatiana Kikot, ao grau de licenciado em 

Engenharia Informática da Universidade do Algarve. 

10. Aprovou a proposta de alteração ao plano de estudos do mestrado em Gestão da 

Qualidade e Marketing Agroalimentar, curso em colaboração com a Universidade de 

Évora. 

FCT, 10 de abril de 2014 

Robertus Potting 
Presidente do Conselho Científico 


