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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 7/2016 
20 de julho de 2016 

Na reunião n.º 7/2016, realizada no dia 20 de julho, o Conselho Científico: 

1. Ratificou a proposta de vagas para Concursos Especiais + mudanças de Instituição par/curso, 

ano letivo 2016/2017, com a possibilidade da Direção de curso de Agronomia passar uma 

vaga da Mudanças de Instituição para os Titulares de CET. 

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

Nélson Antunes para se deslocar à Universty of North Carolina, USA para desenvolver 

trabalho de investigação no âmbito da licença sabática, pelo período de 1-9-2016 a 31-5-

2016. 

3. Nomeou a Comissão de Creditação da licenciatura em Gestão Marinha e Costeira constituída 

pelos professores Maria João Bebianno, Delminda Moura e Joaquim Luís. 

4. Aprovou as seguintes unidades curriculares de opção para o mestrado integrado em 

Ciências Farmacêuticas: “Novos Fármacos Anticancerígenos”, “Células Estaminais e 

Medicina Regenerativa” “Acompanhamento Farmacoterapêutico”. 

5. Impugnação das deliberações tomadas com voto da Prof.ª Doutora Helena Galvão nas 

reuniões do Conselho Científico da FCT de 20/4/2016, 18/5/2016 e 15/6/2016. O Prof. Rafael 

Santos retirou o pedido de impugnação. 

6. Aprovou a renovação do contrato da Doutora Sónia Maria Loução Talhé Azambuja, como 

professora auxiliar convidada em regime de tempo parcial a 40%, por um ano para o DCTMA. 

7. Aprovou a renovação do contrato da Arquiteta Paisagista Maria Paula Mendes Pinto 

Farrajota, como assistente convidada, em regime de tempo parcial a 55%, por um ano para 

o DCTMA. 

8. Aprovou a contratação do Doutor João Pedro Fidalgo Rocha como professor auxiliar 

convidado em regime de tempo parcial a 82,5%, por um ano, para o DQF. 

9. Não deliberou, por não ter havido proposta do DQF, sobre a proposta de contratação da 

Doutora Mónica Sofia Leal Condinho como professora auxiliar convidada em regime de 

tempo parcial a 10%, por um semestre.  

10. Indicou o professor António Manuel Pacheco Pires, professor catedrático do Instituto 

Superior Técnico e a professora Maria Teresa Santos Hall de Agorreta de Alpuim, professora 

catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, como relatores para o 

processo de contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar Clara maria 

Henrique Cordeiro. 

11. Aprovou a criação do mestrado Advanced Materials and Nanotechnology for Bioelectronics 

and Nanomedicine – AMBItiON. 

12. Relativamente ao pedido de parecer sobre a alteração ao Regulamento de Avaliação da 

Universidade do Algarve, apresentada pela Senhora Pró-Reitora, Prof.ª Gabriela Schültz, o 

Conselho Científico aprovou o seguinte: 

Artigo 18.º, n.º 2 – Deu parecer positivo, por unanimidade, que se deveria manter o que 

estava no Regulamento de Avaliação 
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Artigo 17.º, n.º 4.º - Deu parecer negativo, por unanimidade, tanto à redação atual como à 

proposta de modificação do regulamento de avaliação e que o Regulamento deveria ser 

alterado para: “as classificações finais das UCs devem ser divulgadas até 72 h antes da época 

do exame de recurso e lançadas na aplicação-UAlg até 15 dias úteis após a realização do 

exame.” 

Artigo 17.º, n.º 8.º - Concordou com a proposta do Conselho Pedagógico da FCT. 

Artigo 3.º, n.º 3 - Concordou com a proposta do Conselho Pedagógico da FCT. 

 

 

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, 25 de julho de 2016 
 
Gustavo Nolasco 
Presidente do Conselho Científico 
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