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UNIVERSIDADE ABERTA

30 de Novembro, ao abrigo do artigo 36.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho.

Reitoria

16 de Novembro de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Amélia Meireles Lima da Costa Peres Correia.

Despacho (extracto) n.o 24 452/2006
Por despacho reitoral de 26 de Outubro de 2006, foi ao Doutor Pedro Eugénio Dias Ferreira de Almeida Flor, assistente, em
regime de contrato administrativo de provimento nesta Universidade,
autorizado o contrato administrativo de provimento, para exercer funções de professor auxiliar, em regime de tempo integral, por um
período de cinco anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 5 de Outubro de 2006, com vencimento correspondente
ao escalão 1, índice 195, considerando-se o contrato anterior rescindido. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2006. — O Reitor, Carlos Reis.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extracto) n.o 1363/2006
Por despacho de 30 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Algarve, o mestre António Manuel da Conceição Guerreiro foi
nomeado provisoriamente, em regime de exclusividade, professor-adjunto, da área científica de Ciências Exactas e Naturais, grupo
disciplinar de Matemática, do quadro de pessoal docente do ensino
politécnico da Universidade do Algarve, com efeitos a partir da data
de publicação no Diário da República, auferindo a remuneração ilíquida correspondente ao índice 210, considerando-se rescindido o
contrato anterior.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

8 de Novembro de 2006. — O Administrador, Fernando Martins
Santos.

Reitoria

Contrato (extracto) n.o 1364/2006

Despacho n.o 24 453/2006
Nos termos do n.o 1 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 283/83,
de 21 de Junho, nomeio, para deliberar sobre o pedido de reconhecimento de habilitações apresentado nesta Universidade por António Borges Mangana, os seguintes elementos:
Doutora Margarida Eugénia Machado Matos Madureira, professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Doutor Paulo Jorge Sousa Meneses, professor auxiliar da Universidade dos Açores, que presidirá.
Doutora Maria do Céu Amaral Fortes de Fraga Amaral, professora
auxiliar da Universidade dos Açores.
Doutora Maria Madalena Marcos Carlos Teixeira da Silva, professora auxiliar da Universidade dos Açores.
7 de Novembro de 2006. — O Vice-Reitor, José Luís Brandão da
Luz.
Despacho n.o 24 454/2006
De acordo com o estabelecido no artigo 20.o do Decreto-Lei
n.o 124/99, de 20 de Abril, é constituído o júri do concurso documental
externo para provimento de um lugar de investigador principal do
quadro de pessoal da carreira de investigação científica da Universidade dos Açores na área de Vulcanologia, na sequência do despacho
de autorização de abertura do referido concurso de 16 de Março
de 2005, previsto no n.o 2 do artigo 16.o do citado diploma legal:
Presidente — Reitor da Universidade dos Açores.
Vogais:
Doutor Manuel Maria Godinho, professor catedrático da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor Fernando José Arraiano de Sousa Barriga, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutor José Manuel Urbano Munhá, professor catedrático da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutor Fernando Manuel Pereira de Noronha, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Doutor Manuel João Senos Matias, professor catedrático da Universidade de Aveiro.
Doutor Angus MacDonald Duncan, Head of graduate research da
Universidade de Bedforshire.

Por despacho de 30 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Algarve, foi ao Doutor Francisco Baptista Gil autorizada a renovação do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio em
regime de exclusividade para a Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve, com efeitos a partir de 2 de Dezembro de
2006, pelo período de dois anos, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 135.
8 de Novembro de 2006. — Administrador, Fernando Martins dos
Santos.
Contrato (extracto) n.o 1365/2006
Por despacho do reitor da Universidade do Algarve de 6 de Novembro de 2006, foi rescindido à licenciada Eglantina Maria Matos Monteiro, assistente convidada em regime de tempo integral com exclusividade na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
do Algarve, a seu pedido, o respectivo contrato, com efeitos a 12
de Outubro de 2006.
8 de Novembro de 2006. — O Administrador, Fernando Martins
dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1366/2006
Por despacho de 4 de Novembro de 2006 do reitor da Universidade
do Algarve, foi autorizada a renovação da comissão de serviço extraordinária como assistente, em regime de exclusividade, ao mestre Adão
de Jesus Gonçalves Flores para a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 1
de Setembro de 2006.
9 de Novembro de 2006. — O Administrador, Fernando Martins
dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1367/2006
Por despacho de 4 de Novembro de 2006 do reitor da Universidade
do Algarve, foi prorrogado à licenciada Ana Cristina do Carmo Cardoso Vieira, assistente da Faculdade de Ciências e Tecnologia, o respectivo contrato, por um biénio, a partir de 30 de Novembro de 2006.
9 de Novembro de 2006. — O Administrador, Fernando Martins
dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1368/2006

Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada

Por despacho de 4 de Novembro de 2006 do reitor da Universidade
do Algarve, foi à mestre Georgette dos Santos Andraz autorizada
a renovação do contrato como equiparada a professora-adjunta em
regime de tempo integral com exclusividade, para a Escola Superior
de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, pelo
período de dois anos, com início em 3 de Dezembro de 2006, auferindo
a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 195.

Despacho n.o 24 455/2006

10 de Novembro de 2006. — O Administrador, Fernando Martins
dos Santos.

7 de Novembro de 2006. — O Vice-Reitor, José Luís Brandão da
Luz.

Por deliberação do conselho científico da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada, reunido em 6 de Outubro de 2006, foi
a Hélder José Alves da Rocha Pereira, professor-adjunto, autorizada
a dispensa de serviço docente no período compreendido entre 2 e

Despacho (extracto) n.o 24 456/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Algarve, nos termos do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
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de 1 de Julho, são designados para fazerem parte do júri do concurso
de provas públicas para professor coordenador para a área científica
de Engenharia Alimentar, grupo disciplinar de Processamento, com
incidência em Processos de Conservação de Alimentos, Formulação
de Produtos Alimentares e de Embalagem de Alimentos, do quadro
de pessoal do ensino politécnico da Universidade do Algarve, aberto
por edital publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 66, de 3
de Abril de 2006, os seguintes professores:
Presidente — Reitor da Universidade do Algarve.
Vogais:
Doutora Maria Luísa Duarte Martins Beirão da Costa, professora
catedrática do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Francisco Xavier Delgado Domingos Antunes Malcata, professor catedrático da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto.
Doutora Nídia Maria Dias Azinheira Rebelo Braz, professora-coordenadora da Escola Superior de Saúde de Faro da Universidade
do Algarve.
Doutor Jorge Alberto Guerra Justino, professor-coordenador da
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém.
Doutora Maria Manuela Lemos Vaz Velho, professora-coordenadora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Doutor António José Vassalo Neves Lourenço, professor auxiliar
da Universidade de Aveiro.
8 de Novembro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima
Duarte.

Reitoria
Deliberação n.o 1655/2006
Deliberação do senado da Universidade de Aveiro de 8 de Novembro
de 2006, sobre a delegação de competências para cumprimento
do disposto no n.o 2 do artigo 82.o do Decreto-Lei n.o 74/2006,
de 24 de Março (processo de Bolonha).

Por despacho de 30 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Algarve, foi o mestre António Manuel Bernardo Lopes nomeado
provisoriamente, em regime de exclusividade, professor-adjunto da
área científica de Línguas e Ciências Sociais, grupo disciplinar de
Inglês, do quadro de pessoal docente do ensino politécnico da Universidade do Algarve, com efeitos a partir da data de publicação
no Diário da República, auferindo a remuneração ilíquida correspondente ao índice 210, considerando-se rescindido o contrato anterior.

Fazendo uso das faculdades conferidas pelo disposto no n.o 1 do
artigo 54.o do Regimento do Senado, aprovado em sessão de 6 de
Março de 1991, conjugado com o prevenido no n.o 3 do artigo 35.o
do Código do Procedimento Administrativo, delibera o plenário do
senado da Universidade de Aveiro, por maioria com três abstenções,
delegar na reitora e presidente daquele órgão todos os poderes para,
nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 82.o do Decreto-Lei
n.o 74/2006, de 24 de Março, praticar os actos preparatórios e finais
inerentes aos processos de criação, alteração ou adequação e correspondente registo junto da Direcção-Geral do Ensino Superior, até
31 de Janeiro de 2007, dos ciclos de estudos conducentes aos graus
de licenciado, mestre e doutor e, bem assim, no mesmo prazo, à
criação e registo nos termos dos artigos 36.o e seguintes do Decreto-Lei
n.o 88/2006, de 23 de Maio, dos cursos de especialização tecnológica.
Mais se ratificam, nos termos do n.o 3 do artigo 137.o do Código
do Procedimento Administrativo, todos os actos neste âmbito praticados até à data da publicação no Diário da República da presente
deliberação.
A presente minuta foi aprovada nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 27.o do Código do Procedimento Administrativo,
e vai ser assinada, de harmonia com o n.o 4 do mesmo preceito legal,
pela presidente e pela secretária do senado universitário, respectivamente a reitora e a administradora desta Universidade.

8 de Novembro de 2006. — O Administrador, Fernando Martins
dos Santos.

8 de Novembro de 2006. — A Presidente do Plenário do Senado
e Reitora, Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré.

7 de Novembro de 2006. — Administrador, Fernando Martins dos
Santos.
Despacho (extracto) n.o 24 457/2006

Despacho (extracto) n.o 24 458/2006
Por despacho de 6 de Novembro de 2006 do reitor da Universidade
do Algarve, foi ao licenciado Luís Manuel Abecasis Palma, assessor
do quadro de pessoal não docente da Universidade do Algarve, autorizada a licença sem vencimento, por um ano, a partir de 1 de Outubro
de 2006.
9 de Novembro de 2006. — O Administrador, Fernando Martins
dos Santos.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso n.o 12 697/2006
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 do vice-reitor da Universidade de Aveiro, foi constituído da seguinte forma o júri para
apreciação do processo de reconhecimento de habilitações a nível
de mestrado requerido por Maria Júlia Araújo Lameira Ferreira:
Presidente — Doutora Maria Helena Almeida Beirão de Araújo
e Sá, professora associada da Universidade de Aveiro.
Vogais:
Doutora Ana Isabel de Oliveira Andrade, professora auxiliar da
Universidade de Aveiro.
Doutora Maria Clara Lopes Dias Ferrão Bandeira Tavares, professora-coordenadora com agregação da Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico de Santarém.
8 de Novembro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima
Duarte.
Aviso n.o 12 698/2006
Por despacho de 28 de Setembro de 2006 do vice-reitor da Universidade de Aveiro, foi constituído da seguinte forma o júri para
apreciação do processo de reconhecimento de habilitações a nível
de mestrado requerido por David Manuel Machado de Oliveira Cruz:
Presidente — Doutor João Pedro Paiva de Oliveira, professor catedrático da Universidade de Aveiro.
Vogais:
Doutor Luís Filipe Barbosa Loureiro Pipa, professor auxiliar do
Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho.

Despacho n.o 24 459/2006
Faço saber que sob proposta do conselho científico, sancionada
por deliberação do senado universitário da Universidade de Aveiro
de 23 de Março de 2006, foi aprovada, ao abrigo da alínea d) do
artigo 25.o da Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro, da alínea e) do
artigo 17.o e da alínea g) do n.o 2 do artigo 22.o dos Estatutos da
Universidade de Aveiro, aprovados pelo Despacho Normativo n.o
52/89, de 1 de Junho, publicado no Diário da República, 1.a série,
n.o 140, de 21 de Junho de 1989, conjugado com o disposto no n.o
4 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 155/89, de 11 de Maio, no despacho
39-R/93, de 5 de Julho, e no disposto no Decreto-Lei n.o 74/2006
de 24 de Março, a criação do curso de mestrado em Biologia Marinha,
devidamente registado na Direcção-Geral do Ensino Superior com
o número R/48/2006, nos termos que a seguir se descrevem:
Mestrado em Biologia Marinha
1.o
Criação
A Universidade de Aveiro confere o grau de mestre em Biologia
Marinha.
2.o
Objectivos
O curso de mestrado em Biologia Marinha visa o aperfeiçoamento
científico e profissional de licenciados em Biologia, Ecologia, Biologia
e Geologia, Ensino de Biologia e Geologia, Bioquímica, Microbiologia,
Biotecnologia, Biologia Marinha, Ciências do Mar, Ciências Agrárias
ou em outras áreas afins.
3.o
Organização curricular
1 — De acordo com os moldes gerais dos cursos de mestrado da
Universidade de Aveiro, o curso de mestrado em Biologia Marinha
consiste em duas partes — um curso de especialização e a elaboração
e discussão de uma dissertação. O curso tem a duração de quatro
semestres.
2 — O grau de mestre em Biologia Marinha será conferido pela
Universidade de Aveiro aos alunos que, tendo sido aprovados no

