
 

 

 

 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 5/2012 
9 maio de 2012 

Na reunião n.º 5/2012, realizada no dia 9 de maio, o conselho científico: 

1. Aprovou a nova candidatura do 2.º ciclo Erasmus Mundus Master of Science in Marine 

biodiversity and conservation. 

2. Ratificou a fixação dos elencos das provas de ingresso para implementação a partir da 

candidatura de 2015/2016, inclusive. 

3. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor 

António Ruano. 

4. Repetiu a votação referente à contratação por tempo indeterminado, após período 

experimental, do professor auxiliar José Luís Nunes do Carmo (DM), tendo a contratação 

sido aprovada. 

5. Aprovou o plano individual de formação avançada do aluno Pedro Filipe Castela Horta, do 

programa de doutoramento em química. 

6. Aprovou a composição do júri da aluna Marisa Eugénia Nogueira Borges, doutoramento 

em ciências do mar, da terra e do ambiente, ramo geociências, especialidade geologia: 

professor João José Cardoso Pais (FCT/UNL), doutor James B. Riding, investigador principal 

(British Geological Survey, Kingsley Dunham Centre, Keyworth), professora Lígia Nunes de 

Sousa Pereira de Castro (FCT/UNL), doutor Miguel de Magalhães Ramalho (investigador 

coordenador aposentado do Laboratório Nacional de Energia e Geologia), professora 

Delminda Moura e professor Paulo Fernandes.  

7. Aprovou a renovação do contrato da arquitecta paisagista Amélia Santos, como assistente 

convidada, em regime de tempo parcial a 50%, por um ano (DCTMA). 

8. Aprovou a renovação do contrato da arquitecta paisagista Paula Farrajota, como assistente 

convidada, em regime de tempo integral, por três anos (DCTMA). 

9. Aprovou a renovação do contrato da mestre Sónia Azambuja, como assistente convidada, 

em regime de tempo parcial a 50%, por um ano (DCTMA). 

10. Aprovou a proposta de contratação do doutor João Mil-Homens, como professor auxiliar 

convidado a termo certo a 30%, por 6 meses, a partir do 2.º semestre do ano lectivo 

2012/2013 (DCTMA). 

11. Aprovou a proposta de contratação do doutor Vítor Rosão, como professor auxiliar 

convidado, em regime de tempo parcial a 15%, sem remuneração, por um ano (DCTMA). 

12. Aprovou a proposta de contratação do doutor Pedro Pousão Ferreira, como professor 

auxiliar convidado, em regime de tempo parcial, percentagem a determinar (DCBB). 

13. Indicou os professores Amílcar Sernadas, do Instituto Superior Técnico, e Fernando Jorge 

Inocêncio Ferreira, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, como relatores 

para o processo de contratação por tempo indeterminado do professor Daniel Graça (DM). 

14. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro, sem vencimento, por um ano, do professor 

Luís Moura (DDEI). 



 

 

 

15. Encarregou o presidente de preparar uma proposta de distribuição de pontos de avaliação 

segundo o modelo recebido na reitoria, com base no trabalho anteriormente realizado. 

16. Recusou a proposta que determinava que, no processo de admissão a provas de 

doutoramento, fosse ouvido o centro de investigação onde decorreram os trabalhos, 

apresentada pelo professor Tomasz Boski. 

17. Recusou a proposta de encarregar os professores catedráticos de, no âmbito das suas 

funções de coordenação dos programas e dos métodos de ensino das disciplinas, fazerem 

uma análise dos conteúdos programáticos e dos métodos de ensinos das cadeiras da 

faculdade (unidades curriculares) e de apresarem o respetivo relatório até outubro de 

2012, apresentada pelo presidente. 

FCT, 11 de junho de 2012 
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