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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 8/2020 
16 de setembro de 2020 

Na reunião n.º 8/2020, realizada no dia 16 de setembro, o Conselho Científico: 

1. Aprovou a calendarização das reuniões do Conselho Científico, ano letivo 2020/2021. 

2. Ratificou a criação do NCE Erasmus Mundus em Ecohidrologia Aplicada. 

3. Aprovou 2 pedidos de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor 

Pedro Miguel Leal Rodrigues. 

4. Aprovou as seguintes propostas do DCTMA para atribuição de serviço docente a doutorados 

da Universidade, no âmbito do DL n.º 57/2016 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

57/2017, ano letivo 2020/2021: 

- Doutor Erwan Pierre François Albert Marie Garel, para lecionar 24 horas da UC 

“Morfodinâmica Marinha”, do mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros 

(DCTMA/CIMA), início a 1 outubro 2020. 

- Doutor João Miguel Leitão Janeiro, para lecionar 14 horas da UC “Modelação em 

Sistemas Marinhos”, do mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros, início no 2.º 

semestre. 

5. Aprovou a contratação da Doutora Joana Vanessa Cordeiro Melro Mourão, a tempo parcial, 

por um ano como professora auxiliar convidada para lecionar unidades curriculares da área 

de Microbiologia aos cursos das áreas de Ciências Farmacêuticas e de Ciências Biológicas, 

num total de 120 horas, ano letivo 2020/2021. 

6. Regulamento de Aplicação do Sistema de Créditos aos Ciclos de Estudo da Universidade do 

Algarve - decidiu formar comissão de trabalho para elaborar proposta de alterações, a 

analisar na próxima reunião. 

7. Aprovou a alteração da Distribuição do Serviço Docente (DSD) do Departamento de Ciências 

da Terra, do Mar e do Ambiente (DCTMA), ano letivo 2020/2021. 

8. Apreciou o relatório de licença sabática do professor Pedro Guerreiro e tendo em conta os 

pareceres dos professores Robertus Potting e Sérgio Jesus aprovou que foram cumpridos os 

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

9. Apreciou o relatório de licença sabática do professor José António Rodrigues e tendo em 

conta os pareceres dos professores Leonor Cruzeiro e Paulo Sá aprovou que foram 

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

10. Aprovou a troca pontual de semestre das seguintes unidades curriculares do mestrado em 

Engenharia Informática (MEI), ano letivo 2020/2021: “Comportamento Organizacional” com 

“Redes Neuronais e Aprendizagem Profunda” e “Análise de Dados” com “Processamento de 

Imagem”. 

 

FCT, 16 de setembro de 2020 

Sérgio Jesus 
Presidente do Conselho Científico 


