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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 5/2013 
15 de maio de 2013 

Na reunião n.º 5/2013, realizada no dia 15 de maio, o conselho científico: 

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

professor Luís Chícharo (DCBB), para uma missão ao Brasil, de 1 de junho a 23 de agosto, 

no âmbito do curso de verão para estudantes do mestrado Erasmus Mundus em eco-

-hidrologia, na Universidade de Espírito Santo, em Vitória. 

2. Aprovou a composição de júri de provas de doutoramento da aluna Teresa Cláudia 

Marchão Manso, doutoramento em ciências agrárias, especialidade de biotecnologia: 

professor José Martinez Peinado (Universidade Complutense de Madrid), doutora Maribel 

Abadias Sero (Universidade de Lérida), doutora Cláudia Sanchez (Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária), professor Gustavo Nolasco, professora Dulce Antunes, 

professora Maria Emília Costa (orientadora) e professora Carla Nunes (coorientadora). 

3. Aprovou a composição de júri de provas de doutoramento do aluno José António Marques 

Coimbra, doutoramento em engenharia informática: professor Edmundo Monteiro 

(Universidade de Coimbra), professor Luís Paquete (Universidade de Coimbra), professor 

Joel Puga Rodrigues (Universidade da Beira Interior), professora Gabriela Schütz (ISE) e 

professora Noélia Correia (orientadora). 

4. Aprovou a manutenção dos contratos por tempo indeterminado da professora Paula 

Ventura e da professora Marielba Zacarias, ambas do Departamento de Engenharia 

Eletrónica e Informática. 

5. Designou o professor Adelino Canário e a professora Maria de Lurdes Cristiano para 

elaborarem um segundo parecer sobre o processo de equivalência de habilitações 

estrangeiras, do diploma de “farmácia clínica”, Universidade Estatal de Medicina de 

Bukovyna, Ucrânia, da requerente Inna Glibka. 

6. Aceitou o pedido de demissão do professor Duarte Duarte (DCTMA), de membro da 

direção do mestrado Erasmus Mundus em eco-hidrologia. 

7. Aprovou a alteração do nome de duas cadeiras do mestrado em hortofruticultura. 

8. Aprovou a proposta de criação do mestrado em matemática e aplicações, apresentada 

pelo Departamento de Matemática. 

9. Aprovou a constituição do júri do concurso para recrutamento de um professor associado 

para a área disciplinar de química: professor Christopher Brett (Universidade de Coimbra), 

professor Armando Pombeiro (Instituto Superior Técnico), professor Sebastião Formosinho 

Simões (Universidade de Coimbra), professor José Ferreira Gomes (Universidade do Porto), 

professor João Rocha (Universidade de Aveiro), professora Maria José Calhorda (Univer-

sidade de Lisboa), professora Fernanda Proença (Universidade do Minho) e professora Ana 

Lobo (Universidade Nova de Lisboa). 

10. Aprovou a constituição do júri do concurso para recrutamento de dois professores 

associados para as áreas disciplinares de geociências, oceanografia e ciências e tecnologias 

do ambiente: professor Fernando Rocha (Universidade de Aveiro), professor César Freire 
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de Andrade (Universidade de Lisboa), professora Teresa Andresen (Universidade do Porto), 

professora Paula Antunes (Universidade Nova de Lisboa), professor Casimiro Adrião Pio 

(Universidade de Aveiro), professora Maria João Bebianno e professor Tomasz Boski. 

11. Em sessão restrita a professores catedráticos, aprovou a proposta de contratação do 

doutor Leslie V. Woodcock, professor emérito da Universidade de Manchester, como 

professor catedrático convidado, sem remuneração, para o Departamento de Física. 

 

FCT, 16 de maio de 2013 

Pedro Guerreiro 
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