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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 6/2016 
15 de junho de 2016 

Na reunião n.º 6/2016, realizada no dia 15 de junho, o Conselho Científico: 

Contou com a presença do Senhor Reitor, Prof. António Branco, e do Senhor Vice-Reitor Prof. 

Pedro Ferré que deram informações sobre a estratégia de desenvolvimento da UAlg e o processo 

de transferência da Escola Superior de Saúde para o edifício 2 do Campus de Gambelas e 

esclareceram aspetos que lhes foram postos pelos presentes. 

De seguida e de acordo com a Ordem de Trabalhos o Conselho Científico:  

1. Não deliberou, por falta de quórum, sobre proposta de renovação do contrato do Doutor 

Leslie Victor Woodcock, como professor catedrático convidado, a tempo parcial a 50%, sem 

remuneração, por um ano (DF).  

2. Não deliberou, por deficiência do relatório de avaliação de desempenho, sobre a proposta 

de renovação do contrato da Doutora Sónia Maria Loução Talhé Azambuja como professora 

auxiliar convidada em regime de tempo parcial a 40%, por um ano (DCTMA). 

3. Não deliberou, por deficiência do relatório de avaliação de desempenho, sobre a proposta 

de renovação do contrato da Arquiteta Paisagista Maria Paula Mendes Pinto Farrajota, como 

assistente convidada, em regime de tempo parcial a 55%, por um ano (DCTMA). 

4. Aprovou os relatores e a proposta de contratação da Arquiteta Paisagista Maria Amélia da 

Fonseca dos Santos, como assistente convidada, em regime de tempo parcial a 12,5%, por 

um ano, sem remuneração (DCTMA). 

5. Aprovou a proposta de avaliação de desempenho do Doutor João Pedro Fidalgo Rocha mas 

não deliberou sobre a proposta de renovação de contrato como professor auxiliar 

convidado, por um ano (DQF), por o processo não se encontrar bem instruído. 

6. Reconheceu as habilitações estrangeiras ao nível de licenciatura de Alexandria Villanueva 

Pama. 

7. Deu parecer positivo à classificação da equivalência de habilitações estrangeiras de 

licenciatura de Maria Rakka. 

8. Deu parecer positivo sobre a proposta de criação do mestrado em Advanced Materials and 

Nanotechnology for Bioelectronics and Nanomedicine. 

9. Aprovou a criação da Licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e Gestão.   

10. Aprovou a Distribuição do Serviço Docente efetivamente prestado, ano letivo 2015/2016, 

referente aos DEEI, DCBB, DCTMA, DF.  

Provas de doutoramento  
As provas de doutoramento já agendadas podem ser consultadas em 

http://fct.ualg.pt/pt/content/doutoramentos-2 . Outras provas ainda não agendadas estão 

contudo previstas para o mês de Julho 

FCT, 16 de junho de 2016 
Gustavo Nolasco 
Presidente do Conselho Científico 
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