
 

 

 

Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 9/2012 
17 de outubro de 2012 

Na reunião n.º 9/2012, realizada no dia 17 de outubro, o conselho científico: 

1. Não chegou a deliberar sobre a composição de júri de provas de doutoramento do aluno 

Bruno Emanuel Pereira Louro, doutoramento em ciências biotecnológicas, por a mesma 

não cumprir a alínea b) do n.º 1 do artigo 39.º do novo regulamento de mestrados e 

doutoramentos da Universidade do Algarve (regulamento 287/2012), a qual determina 

que, sendo X o número de vogais, Y o número de orientadores e Z o número de vogais de 

“outras instituições” que não são orientadores, a composição do júri deve verificar a 

desigualdade X – Y < 2 * Z (o que não acontecia na proposta). 

2. Aprovou os pedidos de prorrogação do prazo de entrega das teses de doutoramento da 

aluna Teresa Maria Gonçalves Cavaco, doutoramento em ciências biotecnológicas, e da 

aluna Ana Rita Andrade Coelho, doutoramento em ciências do mar, da terra e do 

ambiente, ramo aquacultura. 

3. Aprovou a manutenção dos contratos por tempo indeterminado da professora Ana 

Conceição e da professora Nélia Amado, ambas do Departamento de Matemática. 

4. Designou o professor Gustavo Nolasco para elaborar um parecer “para nomeação 

definitiva” da professora auxiliar Maria do Rosário Fernandes Félix, da Escola de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Évora. 

5. Nomeou a professora Maria da Graça Ruano para a direção de curso do mestrado em 

engenharia eletrónica e telecomunicações, em substituição da professora Maria do Carmo 

Medeiros.   

6. Nomeou a nova direção de curso do mestrado em arquitetura paisagista: professor 

Desidério Batista, professor Miguel Reimão da Costa e professora Jacinta Fernandes. 

7. Designou as professoras Margarida Cristo e Filomena Fonseca, como relatoras de um 

processo de equivalência de habilitações estrangeiras, referente a um diploma de 

“licenciado e bacharel em ciências” da Universidade de Mogi das Cruzes, Brasil. 

8. Aprovou a criação da unidade curricular de opção Tecnologia assética, para o mestrado 

integrado em ciências farmacêuticas. 

9. Aprovou a alteração do número de créditos de três cadeiras de opção: Biodiversidade e 

conservação marinha (de 5 ECTS para 6 ECTS), Curso de mergulhador de nível 1 (de 4 ECTS 

para 3 ECTS) e Mergulho científico (de 5 ECTS para 6 ECTS). 

10. Subscreveu a proposta de atribuição da medalha de mérito da universidade do Algarve ao 

Coronel José Manuel Rosa Pinto, apresentada por um grupo de professores da FCT. 

11. Retificou o plano de transição do mestrado integrado em engenharia do ambiente, num 

ponto relacionado com a creditação das cadeiras de matemática. 

12. Discutiu a possibilidade de propor uma revisão estatutária ainda antes do fim do presente 

mandato, tendo opinado maioritariamente, por meio de votação, não tencionar tomar a 

iniciativa de o fazer. 



 

 

 

FCT, 18 de outubro de 2012 
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