
 

 

 

 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 7/2012 
11 de julho de 2012 

Na reunião n.º 7/2012, realizada no dia 11 de julho, o conselho científico: 

1. Aprovou, em ponto extra, a proposta de calendário escolar para o ano letivo 2012/2013, 

apresentada pelo senhor diretor. 

2. Aprovou a composição do júri das provas de doutoramento da aluna Sónia Isabel 

Rodrigues Aldeia Sanches Massa, doutoramento em ciências biológicas, especialidade 

ecologia molecular: doutora  Sophie Arnaud-Haond (Institut Français de Recherche pour 

l'Exploitation de la Mer, orientadora), professora Ester Serrão (orientadora), professor Rui 

Santos, doutor Didier Aurelle, (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie Marine 

et Continentale), doutora Myriam Valero (Directeur de Recherche, CNRS) e doutor Rodrigo 

da Silva Costa (CCMar). 

3. Aprovou a composição do júri das provas de doutoramento da aluna Tânia Raquel Santos 

Aires, doutoramento em ciências biológicas, especialidade ecologia molecular: doutora 

Sophie Arnaud-Haond (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, 

orientadora), professor Rui Santos, professora Ester Serrão (orientadora),  doutora Myriam 

Valero (Directeur de Recherche CNRS), doutor Rodrigo da Silva Costa (CCMar) e doutor 

Didier Aurelle (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie Marine et 

Continentale). 

4. Aprovou a composição do júri das provas de doutoramento do aluno Paulo Jorge Maia dos 

Santos, doutoramento em engenharia eletrónica e telecomunicações, especialidade 

processamento de sinal: professor Sérgio Jesus (orientador), professora Isabel Maria 

Gonçalves Lourtie (IST), doutor Paul Hursky (HLS Research, Inc. USA), professor José 

Manuel Bioucas Dias (IST), professor Orlando Rodriguez e professor Paulo Felisberto 

(ISE/UAlg). 

5. Indicou os professores Helmuth Robert Malonek e Luís Filipe Pinheiro de Castro, ambos da 

Universidade de Aveiro, como relatores para o processo de contratação por tempo 

indeterminado da professora Ana Conceição (DM). 

6. Indicou os professores João Filipe Lacerda de Matos, do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, e Armando Henrique Prazeres Machado, da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa, como relatores para o processo de contratação por tempo 

indeterminado da professora Nélia Amado (DM). 

7. 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 gestão 

costeira, da aluna Mafalda Rangel Malheiro Dias de Oliveira. 

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

ciências biológicas, especialidade biologia evolutiva, da aluna Cláudia Patrão Beliz Rosa e 

Silva. 

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

ciências biológicas, especialidade biologia evolutiva, do aluno Gonçalo Jorge Franco Silva. 



 

 

 

10. Aprovou a proposta de abertura do curso de pós-graduação em eco-hidrologia costeira 

para o ano lectivo 2012/2013, apresentada pela comissão coordenadora do mestrado em 

eco-hidrologia . 

11. Aprovou a proposta de abertura do curso livre em eco-hidrologia para o ano letivo 

2011/2012. 

12. Aprovou a norma que considera que o cargo de coordenador de mobilidade da FCT está 

abrangido pelo n.º 2 do artigo 6.º do despacho RT 39/2011, cabendo-lhe assim uma 

redução de serviço docente que não deverá exceder duas horas semanais. 

13. Aprovou a equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor Hamid 

Shahbazkia (DEEI). 

14. Analisou algumas das implicações do novo regulamento de “mestrados e doutoramentos”. 

15. Nomeou a Prof.ª Manuela Moreira da Silva, do ISE, para a comissão coordenadora do 

mestrado Erasmus Mundus em eco-hidrologia. 

16. Nomeou os seguintes professores para integrarem a comissão coordenadora do mestrado 

em ensino de informática: Fernando Lobo, Ana Isabel Leiria e Álvaro Barradas. 

17. Aprovou a proposta de delegação de competências no presidente do conselho científico. 

 

FCT, 11 de julho de 2012 
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