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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 9/2014 
8 de outubro de 2014 

Na reunião n.º 9/2014, realizada no dia 8 de outubro, o conselho científico: 

1. Considerou não haver inconveniente em adiar a adequação do mestrado em Ensino de 

Informática à nova legislação. 

2. Aprovou os pedidos de equiparação a bolseiro de longa duração (mais de 30 dias) da 

Professora Isabel Cavaco de 2-3-2015 a 29-3-2015 e de 30-3-2015 a 13-4-2015 e do Professor 

Pedro Rodrigues de 22-10-2014 a 12-1-2015. 

3. Decidiu propor a cessação do contrato de professora auxiliar por tempo indeterminado da 

professora Ana Cristina do Carmo Cardoso Vieira, do Departamento de Engenharia 

Eletrónica e Informática. 

4. Aprovou a manutenção do contrato por tempo indeterminado do professor auxiliar Álvaro 

Mascarenhas Pereira Nascimento Lima Barradas, do Departamento de Engenharia 

Eletrónica e Informática. 

5. Aprovou a proposta de relatores, apresentada pelo Departamento de Ciências da Terra e do 

Ambiente, para o processo de contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar 

Carla Maria Rolo Antunes: professor João Pedroso de Lima, professor catedrático da 

Universidade de Coimbra e o professor João Guerreiro, professor catedrático da 

Universidade do Algarve. 

6. Não aprovou as propostas de contratação do Doutor João Miguel Sousa da Silva como 

professor auxiliar a 10%, da mestre Ana Mafalda Rocha Tavares, como assistente convidada, 

a 15% e do licenciado Ricardo Jorge dos Santos Pereira, como assistente convidado, a 10%, 

apresentadas pelo Departamento de Ciências Biológicas e Bioengenharia.  

7. Aprovou a criação da unidade curricular de opção “Biologia Celular e Funcional” para o 

mestrado em Biologia Molecular e Microbiana. 

8. Aprovou a inclusão da unidade curricular “Cartografia Geológica e Geologia Regional” na 

lista de unidades curriculares de opção livres, a funcionar no 2.º semestre do ano letivo 

2014/2015 da licenciatura em Biologia. 

9. Aprovou a proposta apresentada pelo Departamento de Química e Farmácia de atribuição 

do título de Professor Emérito da Universidade do Algarve ao professor catedrático jubilado, 

doutor Abílio Marques da Silva. 

 

FCT, 9 de outubro de 2014 

Robertus Potting 
Presidente do Conselho Científico 

 

 


