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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 3/2013 
13 e 20 de março de 2013 

Na reunião n.º 3/2013, realizada em duas sessões nos dias 13 e 20 de março, o conselho 

científico: 

1. Aprovou a proposta de atribuição do título de professor emérito da Universidade do 

Algarve à professora catedrática aposentada, Maria Teresa Dinis. 

2. Aprovou o pedido de equiparação a bolseiro de longa duração (mais de 30 dias) do 

professor Eduardo Melo (DCBB), a fim de realizar trabalhos de investigação no Institute of 

Metabolic Science, Universidade de Cambridge. 

3. Ratificou o pedido de equiparação a bolseiro de longa duração (mais de 30 dias) do 

professor José Bastos (DEEI) para se deslocar à Universidade do Mindelo, Cabo Verde, 

como professor visitante. 

4. Aprovou a composição de júri de provas de doutoramento da aluna Elisabete Alexandra 

Dias de Matos, doutoramento em ciências do mar, da terra e do ambiente, ramo 

aquacultura, especialidade nutrição: professora Maria Teresa Dinis (orientadora), 

professora Maria Isabel Medina Mendez (Instituto de Investigação Marinha, Vigo), 

professor Paulo Vaz-Pires (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar), professora Nídia 

Braz (ESS) e doutor Jorge Proença Dias (Sparos SA, coorientador). 

5. Indicou o professor João Álvaro Carvalho, da Escola de Engenharia da Universidade do 

Minho, e o professor Pedro Guerreiro, como relatores para o processo de contratação por 

tempo indeterminado da professora Marielba Zacarias (DEEI). 

6. Indicou o professor João Miguel Fernandes, da Escola de Engenharia da Universidade do 

Minho, e o professor Pedro Guerreiro, como relatores para o processo de contratação por 

tempo indeterminado da professora Paula Ventura Martins (DEEI). 

7. Aprovou os seguintes valores máximos de novas admissões para os cursos de licenciatura e 

para os cursos mestrado integrado no ano letivo 2013/2014: agronomia: 22; arquitetura 

paisagista: 25; biologia: 40; biologia marinha: 40; bioquímica: 25; biotecnologia: 25; 

ciências do mar: 20; ciências farmacêuticas: 40; engenharia biológica: 10; engenharia do 

ambiente: 20; engenharia eletrónica e telecomunicações: 22; engenharia informática: 40. 

8. Fez o ponto de situação sobre a preparação da distribuição do serviço docente, ano letivo 

2013/2014, e decidiu que a distribuição será analisada em reunião extraordinária, em abril. 

9. Aprovou a proposta de abertura no ano escolar 2013/2014 dos seguintes cursos de 

mestrado: arquitetura paisagista; biologia marinha; engenharia informática; horto-

fruticultura; biodiversidade e conservação marinha; eco-hidrologia; inovação em química e 

regulamentação; aquacultura e pescas; biotecnologia; energias renováveis e gestão de 

energia; geomática (ramo de ciências de informação geográfica); gestão da qualidade e 

marketing agroalimentar; contaminação e toxicologia ambiental. 

10. Aceitou o pedido de demissão da professora Sara Raposo, de membro da direção do 

mestrado integrado em engenharia biológica, e determinou que a direção de curso 

manter-se-á em funcionamento com os restantes dois membros até ao final do mandato. 
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11. Aprovou uma proposta de pedido de alteração do regulamento de mestrados e 

doutoramentos da Universidade do Algarve, que visa facilitar o reconhecimento explícito 

do centro de investigação que acolheu os trabalhos de investigação, por meio da inclusão 

do logotipo e do nome do centro na capa das teses. 

 

FCT, 21 de março de 2013 

Pedro Guerreiro 
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