
Conselho Científico  

Nota Informativa nº 6/2020 

Reunião ordinária do Conselho Científico de 22 de abril de 2020, às 14:00, realizada por videoconferência 

- Foi aprovado por maioria (com 8 votos a favor, 4 votos contra e 7 abstenções) o pedido de admissibilidade ao 

doutoramento em Matemática de Acácio Ernesto Dom Luís. 

- Foi emitido parecer favorável à prorrogação excecional, pelo período de 4 meses, para a entrega da tese de 

doutoramento, no âmbito do Programa Doutoral em Engenharia Eletrónica e Computadores, requerida por Sérgio 

Abílio Pereira Gonçalves. 

- Foi apreciado o parecer do júri constituído para a avaliação de progresso do trabalho desenvolvido no ano letivo 

de 2018/2019 por Joana Catarina Pereira Guedes, aluna do Programa Doutoral em Biologia Molecular e 

Ambiental. 

- Foi emitido parecer favorável à proposta de criação da unidade curricular de opção “Biotecnologia Industrial” que 

o Departamento de Biologia pretende oferecer no ano letivo de 2020/2021 aos alunos do Programa Doutoral em 

Biologia Molecular e Ambiental. 

- O CC pronunciou-se favoravelmente sobre os acordos de cotutela com a Universidade de Granada relativos aos 

doutoramentos de Guilherme Luís de Sousa Fialho Guedes e Maria Pestana da Luz Pereira Ramos, ambos 

estudantes do Programa Doutoral MAP-Fis, e aprovou os respetivos planos de trabalho. 

- Foi emitido parecer favorável à proposta de contratação de Noel Alexandre Fontes Moreira como Professor 

Convidado Equiparado a Professor Auxiliar para prestar serviço docente no DCT em regime de tempo parcial a 

59%, pelo período de seis meses, com início a 1 de maio de 2020.  

- Foram emitidos pareceres favoráveis aos pedidos de licença sabática. 

- Foi dado conhecimento do relatório de licença sabática do Doutor José Manuel González Méijome (de setembro 

de 2016 a agosto de 2017) e do parecer do relator. 

- Foi iniciada uma discussão sobre a integração de docentes e investigadores da Escola nos Centros de Investigação 

da Escola. 
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