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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 8/2016 
21 de setembro de 2016 

Na reunião n.º 8/2016, realizada no dia 21 de setembro, o Conselho Científico: 

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

Desidério Sales Batista (DCTMA) para se deslocar à Universidade Federal de Santa Cruz, 

Florianópolis, Brasil, no âmbito da sua licença sabática, no período de 26-9-2016 a 30-12-

2016. 

2. Aprovou a proposta de alteração ao plano de estudos do programa de doutoramento em 

Ciências Biológicas, de acordo com as recomendações da CAE ( nomeadamente: redução do 

número de especialidades para 4; redução do número de créditos em cursos avançados e 

workshops para 10 em vez de 20; agrupamento participação em seminários e conferências 

com um crédito).  

3. Aceitou o pedido de demissão das professoras Sofia Gamito e Margarida Cristo da direção 

da licenciatura em Biologia Marinha.  Aguarda proposta de substituição do DCBB e DCTMA. 

4. Aprovou a criação do mestrado Erasmus Mundus + “International Master in Marine 

Biological Resources (IMBRSea)”. Este curso substituirá, no ano letivo 2017/2018, o atual 

mestrado em Biodiversidade e Conservação Marinha (DCBB). 

5. Ratificou a avaliação de desempenho dos docentes - triénio 2013 a 2015. 

6. Aprovou a proposta de contratação da Doutora Teresa Paula Martins Tiago como professora 

auxiliar convidada a 65%, por 6 meses, sem remuneração, para lecionar a unidade curricular 

“Biologia Celular” (DCBB), para substituição do professor Adelino Canário. 

7. Aprovou a proposta de contratação do doutor Tiago Miguel Pereira Candeias, como 

professor auxiliar convidado a 50%, por um semestre, para lecionar as unidades curriculares 

de “Programação Imperativa” e “Programação Orientada por Objetos” (DEEI), para 

substituição do professor Hamid Shahbazkia que se encontra de baixa médica. 

8. Aprovou a contratação da Doutora Mónica Sofia Leal Condinho, como professora auxiliar 
convidada a 12,5%, por um ano, para lecionar as unidades curriculares de 
“Acompanhamento Farmacoterapêutico” (DQF). 

9. Ratificou a designação das professoras Helena Galvão e Ana Barbosa como relatoras para 

processo de equivalência de habilitações estrangeiras, do diploma de “Licenciado Studied 

Marine Sciences”, Grécia, da requerente Eliza Fragkopoulou. Tendo por base o parecer 

elaborado pelas referidas professoras, aprovou o pedido de equivalência de habilitações 

estrangeiras da requerente ao grau de licenciado em Ciências do Mar da Universidade do 

Algarve, com a classificação de 14 valores.  

10. Apreciou o relatório de sabática do professor Sérgio Jesus e tendo em conta os pareceres 

dos Professores Robertus Potting e Pedro Guerreiro aprovou que foram cumpridos os 

objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

11. Apreciou o relatório de sabática do professor Igor Khmelinskii e tendo em conta os pareceres 

das Professoras Maria de Lurdes Cristiano e Graça Miguel aprovou que foram cumpridos os 

objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 
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12. Apreciou o relatório de sabática da professora Susana Carreira e tendo em conta os 

pareceres dos Professores Graça Marques e Nenad Manojlovic aprovou que foram 

cumpridos os objetivos estipulados no n.º 1 do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 205/2009. 

13. Desajustamento do calendário letivo à realidade – caso da licenciatura em Engenharia 

Informática. Sem deliberação. 

14. Não aprovou a troca de semestre das unidades curriculares “Ecologia Microbiana” e 

“Microbiologia Clínica” do mestrado em Biologia Molecular e Microbiana (DCBB). 

 

 

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, 21 de setembro de 2016 
 
Gustavo Nolasco 
Presidente do Conselho Científico 
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