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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 3/2016 
16 de março de 2016 

Na reunião n.º 3/2016, realizada no dia 16 de março, o Conselho Científico: 

1. Aprovou a criação da área científica de Biologia Marinha dentro do grupo de Ciências do 

Mar e do Ambiente do quadro de professores catedráticos e associados da UAlg (Despacho 

n.º 5899/2006). 

2. Aprovou a criação das seguintes unidades curriculares de opção: Biotecnologia de Produtos 

Naturais, Lipidómica Aplicada, Processos Biotecnológicos, Aplicações Ambientais de 

Sistemas Biológicos, Introduction Data Analytics. 

3. Aprovou a lista de unidades curriculares de opção a funcionar no ano letivo 2016/2017. 

4. Aprovou a proposta de alteração/troca de semestre (pontual e/ou permanente), ano letivo 

2016/2017, das seguintes unidades curriculares: 

- Biotecnologia Vegetal, passa do 2.º A/2.ºS para o 2.ºA/1.ºS, troca permanente, 

licenciatura em Biotecnologia. 

-  Aplicações de Enzimas e Biocatálise, passa do 3.ºA/1.ºS para 2.ºA/2.ºS, troca 

permanente, licenciatura em Biotecnologia. 

- Oceanographic Research Cruise, passa do 1.ºS para o 2.ºS, troca pontual, mestrado 

em Sistemas Marinhos e Costeiros. 

- Monitoring of Marine Systems, passa do 2.ºS para o 1.ºS, troca pontual, mestrado 

em Sistemas Marinhos e Costeiros. 

- Geoestatística, passa para 2.ºS, troca pontual, pós-graduação em Sistemas de 

Informação Geográfica. 

- Deteção Remota, passa para 2.ºS, troca pontual, pós-graduação em Sistemas de 

Informação Geográfica. 

5. Aprovou a proposta de abertura da segunda edição do curso de pós-graduação 

“Responsabilidade Ambiental” (e-learning) em parceria com a Universidade Aberta. 

6. Deu parecer favorável à proposta de criação do primeiro ciclo “Matemática Aplicada às 

Ciências Económicas e Empresariais”. 

7. Apreciou os relatórios de sabática das professoras Alexandra Cravo, Ana Barbosa e Anabela 

Romano e tendo em conta os pareceres dos relatores, nomeados para o efeito, aprovou que 

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

8. Revisão dos Estatutos da UAlg - Considerou que não vê razão para uma alteração profunda 

dos estatutos, com implicações nomeadamente no número e natureza das Unidades 

Orgânicas e respetivos Órgãos de Gestão. Este Conselho Cientifico também se pronunciou 

fortemente a favor da manutenção do sistema binário, com a diferenciação entre o 

subsistema Universitário e Politécnico. 

FCT, 16 de março de 2016 

Gustavo Nolasco 
Presidente do Conselho Científico 


