
 

 

 

Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 8/2012 
12 de setembro de 2012 

Na reunião n.º 8/2012, realizada no dia 12 de setembro, o conselho científico: 

1. Aprovou a composição de júri de provas de doutoramento da aluna Jessie Mara Donaire 

Bosisio de Melo, doutoramento em ciências biológicas, especialidade microbiologia: 

doutor Jim McLauchlin (Health Protection Agency’s Food, Water & Environmental 

Microbiology Services,  Central Public Health Laboratory, UK), professora Maria Adélia da 

Silva Santos Ferreira (ISA/UTL), professor Pedro Rodrigues,  professor Alfredo Cravador, 

doutor Peter Andrew (co-orientador, Department Infection, Immunity and Inflammation) e 

professora Maria Leonor Faleiro (orientadora). 

2. Aprovou a composição de júri de provas de doutoramento da aluna Paula Maria Lúcio 

Mendes, doutoramento em ciências do mar, da terra e do ambiente, especialidade gestão 

de resíduos: professor Rui Manuel Estanco Junqueira Lopes (U. Évora), professora Maria da 

Graça Madeira Martinho (FCT/UNL), professor Tomás Augusto Barros Ramos (FCT/UNL), 

professor Fernando Perna (co-orientador, ESGHT) e professora Maria Margarida Ribau 

Teixeira (orientadora). 

3. Aprovou, em ponto extra, a composição de júri de provas de doutoramento do aluno 

Bruno Miguel Patarata Romeira, doutoramento em física, especialidade óptica e 

optoelectrónica: professor João Lemos Pinto (U. Aveiro), professor José Higino Gomes 

Correia (U. Minho), professor Paulo Vicente da Silva Marques (FCUP), professor Robertus 

Potting, professor Charles Norman Ironside (orientador, Universidade de Glasgow, 

orientador), professor José Maria Quintana Toledo (orientador, Universidade de Sevilha) e 

professor José Longras Figueiredo (orientador).  

4. Debateu a questão da designação de orientadores de doutoramento suscitada pela 

redação do artigo 35.º do novo regulamento de mestrados e doutoramentos, tomando 

nota que esta norma revoga a anterior orientação do conselho científico sobre a matéria. 

5. Aceitou a candidatura do aluno Evandro Tavares ao programa de doutoramento em 

ciências biotecnológicas, com o tema “An animal cell-based approach to study prion 

diseases: cellular trafficking, conformational changes and prion infectivity”, designou como 

orientador o professor Eduardo Melo e aprovou a creditação das actividades de formação 

já realizadas pelo aluno, num total correspondente a 11 créditos. 

6. Aprovou o pedido de alteração da licença sabática da professora Ester Serrão, de um ano 

para um semestre (segundo semestre), ano letivo 2012/2013. 

7. Aprovou a retificação da distribuição de serviço docente do DEEI, tornada necessária pela 

saída da professora Maria do Carmo Medeiros e do professor Luís Moura. 

8. Nomeou a nova direção de curso do mestrado em engenharia informática, constituída 

pelos professores Fernando Lobo, Noélia Correia e Paula Martins. 

9. Aprovou a proposta de criação do mestrado Erasmus Mundus em Inovação Química e 

Regulamentação, apresentada pelo DQF. 



 

 

 

10. Debateu os resultados das colocações de alunos na FCT, conhecidos no passado fim de 

semana. 
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