
 
 
 
 

Conselho Científico 

Nota Informativa nº 1/2020 

 

Reunião do Conselho Científico do dia 22 de janeiro de 2020, às 14:30, no auditório da Escola de Ciências. 

- No âmbito das informações, foi apresentado e discutido o documento “Contrato de Legislatura - entre o Governo e 

as Instituições do Ensino Superior Públicas (Universidades e Politécnicos) para o período 2020-2023, orientado para 

estimular a convergência de Portugal com a Europa até 2030”. O órgão foi ainda informado sobre o progresso das 

negociações em curso entre a Escola de Ciências e a Escola de Engenharia (EE) relativamente ao processo de 

reestruturação dos Mestrados Integrados da EE. 

- Foi aprovado o pedido de admissão a estágio científico avançado de pós-doutoramento da investigadora Rosangela 

Garrido Machado Botelho a ser desenvolvido na área de Geologia; 

- Foi aprovado o pedido de admissibilidade a Doutoramento em Biologia de Hélder Filipe Badim Costa; 

- Foi dado parecer favorável a duas propostas de júri de doutoramento no âmbito do Programa Doutoral em Biologia 

Molecular e Ambiental, na área de especialização em Biologia Celular e Saúde e a duas propostas de júri 

Doutoramento em Ciências, na especialidade de Física; 

- Foi dado conhecimento da avaliação contínua ao fim do 1º ano de trabalho de uma aluna do Doutoramento em 

Matemática; 

- O órgão tomou conhecimento e aprovou a ata da reunião do Júri para seleção dos candidatos à 2ª fase do Programa 

Doutoral em Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar (2019- 2020); 

- Foi aprovado o adiamento do início do ano letivo 2019-2020 do Programa Doutoral de Optometria e Ciências da 

Visão para o 2º semestre; 

- Foi aprovado o recrutamento de três investigadores doutorados pelo Centro de Biologia Molecular e Ambiental, um 

no âmbito do projeto “Long Time Health” e dois no âmbito do projeto “OUIDAHGENE”; 

- O órgão tomou conhecimento dos pareceres emitidos sobre dois relatórios de licença sabática do Departamento de 

Matemática e Aplicações e um relatório de licença sabática do Departamento de Química; 

- Em “outros assuntos” foi discutido o enquadramento do regulamento de Bolsas FCT e o Projeto de Regulamento de 

Bolsas de Investigação Científica da Universidade do Minho com o novo regulamento Académico da Universidade do 

Minho. Foi ainda solicitado às subunidades de investigação, em articulação com as subunidades de ensino, uma 

reflexão sobre a oferta educativa a nível de cursos não conferentes de grau creditados, bem como a elaboração de 

propostas para apreciação em C. Científico. 
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