
 

 

 

 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 6/2012 
13 de junho de 2012 

Na reunião n.º 6/2012, realizada no dia 13 de junho, o conselho científico: 

1. Aprovou a equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor José Valente 

de Oliveira. 

2. Aprovou a composição do júri da aluna Ana Luísa Fernandes Dória Ribeiro, doutoramento 

em ciências biológicas, especialidade biologia celular e molecular: professor Rui Manuel 

Medeiros Melo Silva (ICBAS,UP), professora Teresa Maria dos Santos Pereira (Karolinska 

Institutet, Suécia, coorientadora), professora Maria Fátima Monginho Baltazar (U. Minho), 

professor José Bragança (DCBM), professor Paulo Martel e professora Vera Marques 

(orientadora). 

3. Aprovou a composição do júri do aluno Carlos Manuel Silva Loureiro Alves Ferreira, 

doutoramento em ciências do mar, da terra e do ambiente, ramo geociências, 

especialidade geomorfologia: professor Francisco Javier Gracia Prieto (U. Cádis), professor 

John Andrew Cooper (University of Ulster, orientador), professora Ana Paula Ribeiro 

Ramos Perreira (IGOT, U. Lisboa), professor Óscar Ferreira (orientador) e doutora Ana 

Margarida de Almeida Matias (CIMA). 

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

ciências do mar, da terra e do ambiente, ramo ciências do mar, especialidade processos de 

ecossistemas marinhos, da aluna Dionilde Sarita Graça Camacho da Encarnação. 

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

professor auxiliar Daniel da Silva Graça (DM). 

6. Aprovou a renovação do contrato do doutor Jorge Manuel dos Santos Gonçalves, como 

professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial a 10%, por um ano, para 

leccionar a unidade curricular Underwater methods for marine biodiversity para o 

mestrado Erasmus Mundus biodiversidade e conservação marinha (DCBB). 

7. Aprovou a contratação dos arquitetos paisagistas Maria Amélia da Fonseca dos Santos e 

Henrique Manuel Jerónimo Cabeleira como assistentes convidados, em regime de tempo 

parcial de 45% e 35%, respetivamente, por um ano, para leccionar cadeiras da licenciatura 

em arquitetura paisagista (DCTMA). 

8. Estabeleceu uma comissão constituída pelos professores Amílcar Duarte, Cristina Veiga-

Pires, Rui Cabral e Silva, Rui Guerra e Rui Marreiros para preparar uma nova proposta 

distribuição de pontos pelos parâmetros e critérios da avaliação de desempenho de 

docentes. 

9. Aprovou a composição de júri para as provas de agregação do professor associado 

Henrique Leonel Gomes (DEEI): professores Adolfo Steiger Garção (FCT/UNL), António 

Ferrari de Almeida (U. Aveiro), Carlos Salema (aposentado IST), Dinis Santos (U. Aveiro), 

Elvira Fortunato (FCT/UNL), Pedro Girão (IST) e Sérgio Jesus. 

10. Em ponto extra, inserido na ordem de trabalhos por motivos de urgência, repetiu a 

votação realizada na reunião de novembro de 2011, sobre a apreciação da exposição 



 

 

 

apresentada pelo professor António Rosado (DEEI) em sede de audiência prévia sobre a 

comunicação da cessação do seu contrato. Nessa votação na reunião de novembro de 

2011, houve seis abstenções. No entanto, de acordo com a lei, não são permitidas 

abstenções em votações sobre assuntos da natureza do assunto que estava em causa. Para 

corrigir o erro, e de acordo com solicitação expressa do senhor reitor, os seis membros de 

conselho científico que se haviam abstido votaram de novo. Todos votaram a favor da 

proposta apresentada na reunião de novembro, a qual essencialmente reitera a 

deliberação tomada na reunião extraordinária de junho de 2011, que propõe a cessação 

do contrato. Em conformidade, o resultado corrigido da votação foi de dezasseis votos a 

favor e dois votos contra. 

 

FCT, 14 de junho de 2012 
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