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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 2/2016 
17 de fevereiro de 2016 

Na reunião n.º 2/2016, realizada no dia 17 fevereiro, o Conselho Científico: 

1. Aprovou a proposta de abertura do curso livre de Biologia não conferente de grau, ano letivo 

2015/2016. 

2. Aprovou os pedidos de licença sabática para o ano letivo 2016/201, dos seguintes 

professores: Carolina Rio (DQF), José Valente de Oliveira (DEEI), Paula ventura (DEEI), 

Aureliano Alves (DCBB), José Jacob (DCTMA), Maria João Bebianno (DCTMA), Ana Maria 

Rodrigues (DF), José Argain (DF), Nélson Antunes (DM) e Rafael Santos (DM). 

3. De forma a uniformizar os procedimentos, aprovou as seguintes regras a utilizar na 

Distribuição do Serviço Docente, no ano letivo 2016/2017: 

- Número de alunos que devem ser considerados para determinar que uma turma 

funcione em regime tutorial ou normal: “no caso das turmas serem constituídas 

apenas por alunos que já tenham sido admitidos a exame  e terem menos de 8 

alunos só serão lecionadas 15h”. 

- Contabilização das horas para turmas com menos de 8 alunos: na DSD deverá 

constar a carga letiva que está na ficha da UC excepto no caso anterior. 

- Contabilizar todos os mestrados que foram publicitados, embora possa haver 

correção após a 2.ª fase de candidaturas. 

- Número de alunos por turma e por ano: nas turmas teóricas não há limite  de alunos 

por turma; nas turmas teórico-práticas 40 alunos e nas turmas práticas 20 alunos. 

- Contabilização das horas em b-learning e em e-leraning: na DSD deverá constar a 

carga letiva que está na ficha da UC. 

- Contabilização das horas administrativas: na DSD deverão ser apresentadas 3 

colunas: horas letivas,  horas de redução relativas a cargos e horas totais. 

4. Avaliação Desempenho de docentes: O Presidente informou que o Sr. Reitor irá propor 

alterações e que a CCAD da FCT também tem sugestões que serão propostas ao C. Científico 

após conhecimento das alterações oriundas da Reitoria.  

 

FCT, 18 de fevereiro de 2016 

Gustavo Nolasco 
Presidente do Conselho Científico 


