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Reunião ordinária do Conselho Científico de 29 de setembro de 2020, às 14:00, realizada por videoconferência.  

- A Presidente deu algumas informações relativas ao arranque do novo ano letivo; O Presidente do Conselho Pedagógico 

também prestou algumas informações relativas ao acolhimento dos novos estudantes; 

- O Presidente do Conselho Pedagógico apresentou, de uma forma sucinta, os resultados do Concurso Nacional de Acesso 

dos cursos da ECUM e dos inscritos nos Mestrados da ECUM na 1ª e 2ª fase. 

- A Presidente informou ainda que a Reitoria se pretende desvincular do Projeto do Instituto de Bio Sustentabilidade (IBS) 

e que haverá continuidade do Instituto como um Projeto de Colaboração Científica entre a ECUM e a EEUM. 

- Foi homenageado pelos membros do Conselho Científico, o Doutor Carlos Jorge Ribeiro da Silva, Professor Associado 

do Departamento de Química da Escola de Ciências, falecido a 28 de agosto passado.  

- Parecer favorável ao pedido de prorrogação de Estágio Científico Avançado de Doutoramento na área da Geologia. 

- Aprovado por unanimidade o relatório de Estágio Científico Avançado de Doutoramento na área da Matemática. 

- Aprovadas por unanimidade as propostas de júris para provas de Doutoramento em Química Aplicada e do Programa 

Doutoral em Biologia Molecular e Ambiental. 

- Aprovados por unanimidade as normas próprias para a monitorização da avaliação contínua do progresso dos estudantes 

de doutoramento da ECUM. 

- Foram homologadas as atas de seriação dos seguintes cursos:  Mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente; 

Mestrado em Geociências; Mestrado em Matemática e Computação; Programa Doutoral em Biologia Molecular e 

Ambiental; Programa Doutoral Agrichains: Cadeias de Produção Agrícola – da mesa ao campo; Programa Doutoral em 

Optometria e Ciências da Visão; Programa Doutoral em Química. 

- Parecer favorável por unanimidade aos seguintes cursos breves creditados de Ensino a Distância do Departamento de 

Física: Terapia Visual nas disfunções acomodativas e heterofóricas; Técnicas Complementares de Exame e Patologia 

Ocular; Prevalência, progressão e controlo da Miopia e Contactologia Avançada e Superfície Ocular. 

- Parecer favorável ao pedido de prorrogação excecional das dissertações do Mestrado em Optometria Avançada. 



- Aprovado por maioria, a listagem das áreas e subáreas científicas dos Centros de Investigação da Escola no âmbito da 

contratação de investigadores. 

- Aprovado por maioria a proposta de alteração das áreas disciplinares/ramos de conhecimento/especialidades dos 

doutoramentos. 

- Aprovado por unanimidade a distribuição de serviço docente do Departamento de Física.  

- Aprovado por unanimidade a contratação de dois Professores Convidados equiparados a Professor Auxiliar para o 

Departamento de Biologia e de uma Assistente Convidada para o Departamento de Física. 

- Parecer favorável por unanimidade ao pedido de adiamento de uma licença sabática do Departamento de Química. 

- Tomada de conhecimento de dois relatórios de licença sabática de docentes do Departamento de Matemática. 

- Aprovado por unanimidade as alterações ao Programa Doutoral em Cadeias de Produção - da Mesa ao Campo 

(Agrichains) na sequência da acreditação do curso pela A3ES. 
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