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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 7/2014 
9 de julho de 2014 

Na reunião n.º 7/2014, realizada no dia 9 de julho, o conselho científico: 

1. Aprovou a proposta de criação do mestrado integrado em “Engenharia para a 

Sustentabilidade”. 

2. Aprovou a manutenção do contrato por tempo indeterminado do professor Desidério Luís 

Sales Batista (DCTMA). 

3. Indicou o doutor Ernesto Costa, professor catedrático da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra e o doutor Pedro Guerreiro, professor catedrático 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, como relatores para o 

processo de contratação por termo indeterminado da professora auxiliar Ana Cristina do 

Carmo Cardoso Vieira (DEEI). 

4. Indicou a direção de curso para o 3.º ciclo em Ciências Agrárias (até ao final do biénio) 

constituída pelos professores José Leitão e Maria de Belém da Costa Freitas. 

5. Propôs várias alterações ao Regulamento de Segundo e de Terceiros ciclos de estudo da 

UAlg. Propostas de alteração foram solicitadas pela Reitoria. 

6. Aprovou a proposta de alteração, apresentada pelo DCBB, de aumentar o número de 

vagas do mestrado em Biologia Marinha de 25 para 30 vagas. 

7. Aprovou a proposta de alteração de troca de ano da unidade curricular de Engenharia 

Genética, do 2.º ano para o 3.º ano e da unidade curricular de Opção do 3.º ano para o 2.º 

ano, da licenciatura em Biotecnologia, para o ano letivo 2014/2015. 

8. Aprovou a reestruturação ao plano curricular do curso de especialização em Ecohidrologia 

Costeira. 

9. Aprovou as fichas das seguintes unidades curriculares para o mestrado integrado em 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações: Processamento de Imagem Médica e Redes de 

Biossesores. Nesta última com a recomendação das horas de harmonização do nome em 

inglês e em português. 

10. Aprovou a proposta de criação da pós-graduação em “Responsabilidade Ambiental”, em 

parceria com a Universidade Aberta.  

11. Aprovou uma proposta de alteração à DSD do DEEI, ano letivo 2014/2015. 

12. Aprovou a proposta de renovação do contrato do doutor Leslie Victor Woodcock, como 

professor catedrático convidado, por tempo parcial a 50%, sem remuneração para o 

Departamento de Física, por um ano a partir de 1-9-2014. 

 

FCT, 10 de julho de 2014 

Robertus Potting 
Presidente do Conselho Científico 


