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Reunião ordinária do Conselho Científico de 18 de novembro de 2020, às 14:30, realizada por videoconferência.  

Antes de se iniciar a ordem de trabalhos foi discutido o conteúdo das notas informativas, tendo sido aprovado por maioria 

que nos assuntos cuja decisão final não é da competência do órgão, deve ficar claro que o CC pronuncia-se dando 

somente pareceres. Referiu-se ainda que no final desta reunião seria apresentada uma minuta da ata para aprovação 

pelos membros. 

-  A Presidente deu algumas informações sobre o regime de teletrabalho relativo aos funcionários não docentes da ECUM 

e ainda sobre a aprovação do Regulamento da Carreira, Recrutamento, Contratação e Avaliação do Desempenho do 

Pessoal Investigador em Regime de Direito Privado da Universidade do Minho, sendo necessário elaborar o regulamento 

específico da Unidade Orgânica; 

- O Presidente do Conselho Pedagógico deu algumas informações referentes a processos de auditorias pedagógicas 

desencadeadas pelo SIGAQ a UCs de cursos da EC; 

- A admissão a Estágio Científico Avançado de doutoramento de Arthur Lanne Ricardo de Souza teve parecer favorável, 

por maioria; 

- Foram analisadas as atas de seriação de Doutoramento em Matemática e do Programa Doutoral em Química tendo sido 

aprovados por unanimidade os processos de admissibilidade de Cláudio Tendai, Jéssica Rocha Rodrigues e de Jorge 

Alberto Camisola (Dout. Matemática) e de André Filipe Gonçalves de Carvalho, Ana Beatriz Pereira de Sousa e de Diogo 

Alexandre Vilaça Lopes (PDQ); 

- Foi aprovada por unanimidade a constituição do júri de doutoramento do Programa Doutoral em Biologia Molecular e 

Ambiental de Mário Jorge Faria Barroca; 

- Foi aprovado por unanimidade o adiamento da entrega da tese de doutoramento de Juliana Patrícia de Moura Rodrigues, 

aluna do Doutoramento em Química Aplicada; 

- Foram analisados os relatórios dos trabalhos desenvolvidos no doutoramento de: Apolo Bhering, Mariana Lemos e 

Ossama Dhaoui (DGeologia), Antónia Silva (PDBMA), Ana Sousa, Eduardo Pereira, Laura Moreno, Salomé Pereira e Vera 

Carneiro (PDOCV) e os pareceres dos júris de avaliação, tendo sido todos favoráveis; 



- Foram aprovadas, por unanimidade, as propostas de alterações de cursos da ECUM submetidos para a acreditação pela 

A3ES: C1 – BA, BG e OCV; C2 – MBB, MBMBBP, MGM, MOA; C3 - PDBMA; 

- Foram aprovadas, por unanimidade, as contratações de Rute Carina Silva Moura e de Raquel Santos Oliveira, como 

Professoras Convidadas Equiparadas a Professora Auxiliar em regime de tempo parcial a 59%, para os Departamentos 

de Biologia e de Química, respetivamente; 

- Foi iniciada uma discussão sobre os critérios para orientação de tese de doutoramento, sendo este assunto discutido 

numa próxima reunião; 

- Foi aprovada a proposta de júri para as provas de agregação requeridas pelo Doutor Luís Filipe Meira Machado, do 

Departamento de Matemática. 
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