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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 4/2016 
20 de abril de 2016 

Na reunião n.º 4/2016, realizada no dia 20 de abril, o Conselho Científico: 

1. Aprovou os pedidos de equiparação a bolseiro de longa duração (superior a 30 dias) do 

professor José Leitão de 1-5-2016 a 1-8-2016 e da professora Teresa Cerveira Borges de 22-

4-2016 a 31-7-2016. 

2. Aprovou manter inalteradas as condições de acesso ao ensino superior 2016 para todos os 

cursos de formação inicial. 

3. Aprovou as seguintes vagas para o concurso nacional de acesso ao ensino superior para os 

cursos de licenciatura e para o curso de mestrado integrado, ano letivo 2016/2017: 

Agronomia: 20, Arquitetura Paisagista: 25, Biologia: 40, Biologia Marinha: 50, Bioquímica: 

21; Biotecnologia: 20, Ciências Farmacêuticas: 40, Engenharia Informática: 55, Gestão 

Marinha e Costeira: 25 (proposta da Reitoria). 

4. Aprovou a alteração do período da licença sabática da professora Maria João Bebianno, para 

se iniciar no 2.º semestre de 2016/2017. 

5. Aprovou a abertura do curso não conferente de grau “Ocean Technology Summer School 

2016” no ano de 2016. 

6. Ratificou a designação dos professores Maria Leonor Faleiro e João Varela como relatores 

para processo de equivalência de habilitações estrangeiras, do diploma de “Licenciado de 

Biologia - Biologia”, Aristotle University of Thessaloniki, Grécia, da requerente Maria Rakka. 

Tendo por base o parecer elaborado pelos referidos professores, aprovou o pedido de 

equivalência de habilitações estrangeiras da requerente ao grau de licenciado em Biologia – 

Biologia da Universidade do Algarve. 

7. Aprovou a criação do curso livre não conferente de grau "Redes de Comunicação", DEEI.  

8. Aprovou a tabela de créditos do curso de doutoramento em Ciências Agrárias e Ambientais. 

9. Posição do Conselho Científico relativamente às propostas recentes da Reitoria referente à 

ocupação de espaços e eventual alteração às valências da Faculdade. Foi consenso geral do 

Conselho convidar o Senhor Reitor para participar neste Conselho a fim de contribuir para 

um melhor entendimento da fundamentação da proposta e da estratégia da Reitoria para a 

Universidade do Algarve, bem como da visão da Reitoria em relação à integração da FCT 

nessa estratégia. 

 

FCT, 21 de abril de 2016 

Gustavo Nolasco 
Presidente do Conselho Científico 


