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Reunião ordinária do Conselho Científico de 22 de junho de 2020, às 14:30, realizada por videoconferência 

- Foram aprovados por unanimidade os pedidos de admissibilidade ao Doutoramento em Química Aplicada de Artem Drogalin, 

de Maria Lene de Freitas Jardim e de Odília Maria Pereira Fernandes Luís e ao Programa Doutoral em Biologia Molecular e 

Ambiental (PDBMA) de Diana dos Santos Simões Graça e de Ilisa Daniela Costa Antunes. 

- Foi ratificada a aprovação do júri das provas de doutoramento (PDBMA) de Fernando Ricardo da Silva Ferreira. 

- Foi apreciado o parecer do júri constituído para a avaliação de progresso dos trabalhos desenvolvidos por João Carlos 

Canossa Ferreira e por Nuno Emanuel Pinto Barcelos Martins, alunos do PDBMA.   

- Foram apreciadas as atas de seriação do Programa Doutoral em Optometria e Ciências da Visão e do Programa Doutoral 

em Biologia Molecular e Ambiental (sem candidatos nesta fase) e do Programa Doutoral em Química (uma candidatura). 

- Foi aprovada a constituição da Comissão de Admissão dos candidatos ao Programa Doutoral “AgriChains: Cadeias de 

Produção Agrícola – da mesa ao campo”.  

- Foi aprovada por unanimidade a proposta de criação do curso de Doutoramento em Matemática e Aplicações - Universidade 

sem Fronteiras, parceria das Universidades do Porto, Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Santiago de Compostela, Vigo e 

Corunha. 

 - Foi emitido parecer favorável à proposta de criação da unidade curricular de opção “Biotecnologia Aplicada a Processos 

Industriais” no âmbito do PDBMA.  

- Foi emitido parecer favorável a uma proposta de alteração de semestre de UC’s do Mestrado em Geociências, motivada 

pela integração do Curso no Erasmus Mundus Joint Master Degree PANGEA. 

- Ao abrigo da alínea c) do art. 165 do RAUM, foram aprovadas as admissões de candidatos propostas pelas Comissões 

Diretivas de vários cursos de mestrado.  

- O Conselho Científico pronunciou-se favoravelmente, por maioria, com 1 voto contra, sobre o Acordo de Cooperação e 

Termo Aditivo entre o Programa Doutoral em Matemática, da Universitá di Parma, e o Doutoramento em Matemática, da 

Universidade do Minho. 

- Foram aprovadas as propostas de abertura de concursos e respetivos júris para a contratação de investigadores no âmbito 

de vários projetos dos centros de investigação;  

- Foram aprovados os júris dos concursos no âmbito do CEEC-Institucional. 

 



- Foram apreciados os relatórios de licença sabática e respetivos pareceres apresentados por Sérgio Miguel Cardoso 

Nascimento e Maria Irene Almeida Falcão. 

- Relativamente ao ponto “Integração de docentes e investigadores da Escola em Centros de Investigação da Escola”, foi 

aprovada uma proposta apresentada pelo Centro de Física. 

- Foi apreciado um texto do DF/CF e DB/CBMA sobre verbas OP que está aberto a contribuições e será mais tarde enviado 

para a Reitoria alertando para a situação crítica vivida nas subunidades da Escola. 
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