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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 10/2013 

Aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, pelas catorze horas, na 

sala 3.18 do edifício 2 da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), deu-se início à 

reunião n.º 10/2013 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(CC).  

Presidiu o Prof. Robertus Josephus Hendrikus Potting e estiveram presentes os 

seguintes membros: 

 

Amílcar Manuel Marreiros Duarte 

Carla Maria Rolo Antunes 

João Carlos Serafim Varela 

José António de Sousa Moreira 

José Paulo Soares Pinheiro 

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques 

Maria Jacinta Silva Fernandes  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Manuela Antunes Marques David 

Maria Margarida Miranda de Castro 

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira 

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos 

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Sérgio Manuel Machado Jesus  

Rui Orlando Pimenta Santos  

 

Os professores Cristina Carvalho Veiga-Pires, Maria João Anunciação Franco 

Bebianno e Vera Linda Ribeiro Marques encontram-se no estrangeiro com estatuto 

de equiparação a bolseiro. 

 

Justificaram a ausência os professores Adelino Vicente Mendonça Canário, Gustavo 

Nuno Barbosa Nolasco, Susana Paula Graça Carreira e Tomasz Boski e Paulo José 

Garcia de Lemos Trigueiros de Martel. 

 

Participou na reunião o professor Rui Cabral e Silva, director da Faculdade e a 

professora Margarida de Lurdes de Jesus Bastos Cristo, presidente do Conselho 

Pedagógico. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Aprovação da ata da reunião ordinária n.º 9/2013 e da reunião 

extraordinária n.º 8/2013. 

2. Informações. 

3. Ratificação da composição do júri de mestrado Erasmus Mundus em 

Ecohidrologia, da aluna Raquel Aguilar Perez. 

4. Direções de curso de 1.º, 2.º e 3.º ciclo. 

5. Indicação de três professores catedráticos para integrarem a Comissão 

Coordenadora de Avaliação dos Docentes da FCT – CCAD-FCT. 

6. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) dos professores: 

a. Luís Manuel Zambujal Chícharo 

b. Alexandra Maria Francisco Cravo. 
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7. Indicação dos relatores para o processo de contratação por termo 

indeterminado da professora auxiliar Susana Isabel de Matos Fernandes 

(DM). 

8. Proposta de contratação dos Doutores Maria Ângela Pereira Serafim e Rui 

Miguel Saraiva Company, como investigadores auxiliares convidados, sem 

remuneração. 

9. Análise de composição de júri de mestrado com elementos sem o grau de 

doutor. 

10. Proposta de alteração da área científica da unidade curricular de Opção 

“Opção 5.1”, do mestrado integrado em Engenharia do Ambiente, de 

Ciências do Ambiente ou Engenharia para Qualquer Área Científica. 

11. Definição das horas de contacto a realizar em unidades curriculares com 

menos de 6 alunos – passam a funcionar em regime tutorial. 

12. Aprovação do Regulamento da unidade curricular “Projeto de Dissertação” 

do mestrado em Aquacultura e Pescas. 

13. Análise sobre a revisão ao Regulamento de Avaliação da Universidade do 

Algarve. 

14. Procedimento para composição de júris de doutoramento. 

15. Regência de unidades curriculares em casos de múltiplos responsáveis. 

16. Análise da evolução das colocações nos cursos da FCT. 

17. Proposta de alteração à grelha de avaliação de desempenho do pessoal 

docente da FCT. 

 

No início da reunião, o presidente propôs a introdução de um ponto extra na ordem 

de trabalhos, entre os pontos 8 e 9, com a consequente alteração da numeração 

dos pontos seguintes da ordem de trabalhos. Esta proposta foi aprovada por 

consenso. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária n.º 9/2013 e da reunião 

extraordinária n.º 8/2013. 

Após introduzidas algumas correções, a ata da reunião nº 9/2013 foi aprovada por 

unanimidade. 

Após introduzidas algumas correções, a ata da reunião nº 8 foi aprovada por 

unanimidade. 

Ponto 2. Informações. 

O Diretor da Faculdade informou que houve uma reunião entre a Reitoria e as 

unidades orgânicas, com vista a criar um grupo de trabalho que irá tratar da 

reestruturação da oferta formativa, incluindo eventual criação de cursos de dois 

anos. 

A professora Jacinta Fernandes passou a fazer parte dos trabalhos. 

Ponto 3. Ratificação da composição do júri de mestrado Erasmus Mundus 

em Ecohidrologia, da aluna Raquel Aguilar Perez. 

O professor Rui Santos ausentou-se da reunião. 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de ratificação da composição do júri de 

mestrado Erasmus Mundus em Ecohidrologia, da aluna Raquel Aguilar Perez, 

constituída pelos professores: 

Doutor José Paulo Patrício Geraldes Monteiro, professor auxiliar da Faculdade de 

Ciências e Tecnologias Agrárias da Universidade do Algarve (presidente) 
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Doutor Luís Manuel Zambujal Chícharo, professor associado da Faculdade de 

Ciências e Tecnologias Agrárias da Universidade do Algarve 

Doutora Manuela Fernanda Gomes Moreira da Silva, professora adjunta do Instituto 

Superior de Engenharia da Universidade do Algarve. 

Ponto 4. Direções de curso de 1.º, 2.º e 3.º ciclo. 

Aberta a discussão sobre este ponto da ordem de trabalhos, foi apresentada a 

proposta de constituição da comissão de curso de Mestrado Integrado em 

Engenharia Biológica, constituída pelos professores Guilherme Ferreira, Isabel 

Barrote e Natália Marques. A professora Margarida Castro informou que os 

professores Guilherme Ferreira e Natália Marques manifestaram indisponibilidade 

para exercer estas funções. Não surgiu no entanto nenhuma proposta alternativa. 

Assim sendo, foi a proposta submetida à votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. A Direcção de Curso do Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

passa assim a ter a seguinte constituição: 

Guilherme Nuno de Passos Correia Matos Ferreira  

Isabel Maria Alves Barrote  

Natália Tomás Marques 

 

Relativamente à Direção do curso de mestrado em Biologia Marinha, foi proposta ao 

Conselho Científico a integração da professora Teresa Modesto. Esta proposta foi 

aprovada por unanimidade. 

Foi aprovada por unanimidade a Direção de Curso do mestrado em Aquacultura e 

Pescas, composta pelos professores: 

Adelino Vicente Mendonça Canário 

Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita 

José Pedro de Andrade e Silva Andrade 

 

Relativamente ao curso de Biologia Molecular e Microbiana (mestrado), foi aprovada 

por unanimidade a substituição da professora Margarida Reis (a pedido da própria) 

pela professora Maria Leonor Faleiro. 

Foi aprovada por unanimidade a nomeação para a Direção do curso em Ciências do 

Mar e do Ambiente (doutoramento em consórcio com a Universidade do Porto e a 

Universidade de Aveiro), dos seguintes professores: 

José Pedro de Andrade e Silva Andrade 

Paulo José Relvas de Almeida 

Os restantes elementos desta comissão pertencem às Universidades de Aveiro e do 

Porto. 

 

Foi aprovada por unanimidade a Direção do curso de doutoramento em Ciências do 

Mar – MARES (doutoramento europeu), composta pelos professores: 

Adelino Vicente Mendonça Canário 

Maria Ester Tavares Álvares Serrão 

Rui Orlando Pimenta Santos 

 

Foi aprovada por unanimidade a Direção de curso do mestrado em Gestão da 

Qualidade e Marketing Agroalimentar, composta pelos professores: 

Maria Dulce Carlos Antunes 

Maria de Belém Costa Freitas 

Os restantes elementos pertencem à Universidade de Évora, uma vez que este 

mestrado é organizado em consórcio com aquela Universidade. 
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Foi aprovada por unanimidade a Direção do curso de doutoramento em Ciências 

Biológicas, composta pelos professores: 

Adelino Vicente Mendonça Canário 

Ana Rita Correia Freitas Castilho da Costa 

Jorge Manuel Martins 

 

Ponto 5. Indicação de três professores catedráticos para integrarem a 

Comissão Coordenadora de Avaliação dos Docentes da FCT – CCAD-FCT. 

A professora Margarida Castro propôs que se indicassem os professores decanos de 

cada um dos Departamentos em que há professores catedráticos. Esta proposta 

não obteve consenso, pelo que se passou à votação, por voto secreto, devendo 

cada membro do científico votar em três professores catedráticos da FCT, elegíveis 

para esta Comissão, tendo em consideração que o professor Robertus Potting é 

membro da mesma por inerência. Seriam indicados os três professores mais 

votados, desde que cada um deles obtivesse a votação da maioria dos presentes. O 

professor Sérgio Jesus informou que estará de licença especial de serviço no 

próximo ano, pelo que considera não dever ser indicado para esta comissão. Nesta 

votação foram obtidos os seguintes resultados: 

Adelino Canário – 7 votos  

Deborah Power – 3 votos  

Gustavo Nolasco – 4 votos  

José Leitão – 0 votos 

Maria João Bebianno – 9 votos  

Pedro Andrade – 3 votos 

Pedro Guerreiro – 14 votos 

Sérgio Jesus – 0 votos 

Tomasz Boski – 2 votos 

 

Ficaram assim eleitos para a Comissão os professores Maria João Bebianno e Pedro 

Guerreiro. Para a eleição do terceiro membro da Comissão, passou-se a uma 

segunda votação, em que cada membro do científico deveria votar num professor 

catedrático. Nesta votação foram obtidos os seguintes resultados: 

Adelino Canário – 7 votos  

Gustavo Nolasco – 3 votos 

Pedro Andrade – 4 votos 

 

Uma vez que nenhum dos votados obteve a votação da maioria dos presentes, 

passou-se a uma terceira votação, em que cada membro do científico deveria votar 

num professor catedrático de entre os dois mais votados na votação anterior. Nesta 

votação foram obtidos os seguintes resultados: 

Adelino Canário – 7 votos  

Pedro Andrade – 6 votos 

Houve ainda um voto nulo. 

Uma vez que nenhum dos votados obteve a votação da maioria dos presentes, 

passou-se a uma quarta votação, com as mesmas regras da votação anterior. 

Nesta votação foram obtidos os seguintes resultados: 

Adelino Canário – 9 votos  

Pedro Andrade – 5 votos 

 

O Conselho Científico deliberou assim indicar para a Comissão Coordenadora de 

Avaliação dos Docentes da FCT – CCAD-FCT, os professores catedráticos Adelino 

Canário, Maria João Bebianno e Pedro Guerreiro. 

A professora Carla Antunes passou a fazer parte dos trabalhos. 
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Ponto 6. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) dos 

professores Luís Manuel Zambujal Chícharo, Alexandra Maria Francisco 

Cravo e José Paulo Pinheiro.  

A equiparação a bolseiro do professor Luís Manuel Zambujal Chícharo, pelo período 

entre 14/11/2013 e 23/12/2013, para se deslocar à Universidade Federal do 

Espírito Santo (Vitória, Brasil) foi aprovada por unanimidade. 

A equiparação a bolseiro da professora Alexandra Maria Francisco Cravo, entre 

15/11/2013 e 15/08/2014, para se deslocar ao Center of Coastal Margin 

Observation and Prediction – Oregon Health & Science University, Portland, Oregon, 

EUA, para realização de trabalho de investigação, no período de gozo da licença 

sabática, foi aprovada por unanimidade. 

Foi ainda apresentado o pedido de equiparação a bolseiro do professor José Paulo 

Pinheiro, para o período entre 27/04/2014 e 28/06/2014, para se deslocar ao Brasil 

para realizar trabalhos de investigação no âmbito da bolsa de pesquisador visitante 

especial do programa Ciência sem Fronteiras. Este pedido não constava da ordem 

de trabalhos porque foi recebido posteriormente à emissão desta. Colocado à 

votação, este pedido de equiparação a bolseiro foi aprovado por unanimidade 

(quinze votos). 

Ponto 7. Indicação dos relatores para o processo de contratação por termo 

indeterminado da professora auxiliar Susana Isabel de Matos Fernandes 

(DM). 

Foi a aprovada por unanimidade a proposta do Departamento de Matemática 
indicar como de relatores para o processo de contratação por termo indeterminado 

da professora auxiliar Susana Isabel de Matos Fernandes, a professora Margarida 

Maria Gonçalves do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de 

Lisboa e o professor Jorge Orestes Lasbarrères Cerdeira da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.  

Ponto 8. Proposta de contratação dos doutores Maria Ângela Pereira 

Serafim e Rui Miguel Saraiva Company, como investigadores auxiliares 

convidados, sem remuneração. 

O professor João Varela ausentou-se da reunião durante a discussão deste ponto. 

O Conselho Científico considerou, por consenso, que não deve interferir nestes 

processos, uma vez que estas propostas de contratação podem ser feitas 

directamente pelo CIMA à Reitoria. 

Ponto 9. Contratação do doutor José Paulo Silva como professor auxiliar 

convidado a 10%, com remuneração. 

Neste ponto da ordem de trabalhos houve uma longa discussão sobre os objectivos 

e o processo de contratação do doutor José Paulo Silva, assim como sobre a falta 

de correspondência entre a categoria de técnico superior que o doutor José Paulo 

Silva ocupa e as funções que realmente exerce. Foram levantadas dúvidas sobre a 

legalidade de contratar como professor auxiliar convidado a 10% uma pessoa que 

já está contratada a 100% pela mesma instituição, na categoria de técnico 

superior. 

O director da Faculdade informou o Conselho que esta remuneração será paga com 

verbas da FCT asseguradas pela prestação de serviços de análises executadas pelo 

próprio doutor José Paulo Silva. Foi ainda destacado o mérito científico do doutor 
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José Paulo Silva e a vantagem da contratação, para que possa constar na lista de 

docentes do Departamento de Química associados ao programa doutoral em 

Química.  

Colocada à votação, a proposta teve sete votos a favor (José Paulo Pinheiro, Lurdes 

Cristiano, Manuela David, Margarida Castro, Robertus Potting, Rui Marreiros e Rui 

Guerra) e sete votos contra (Amílcar Duarte, Rafael Santos, Óscar Ferreira, Graça 

Marques, Carla Antunes, Jacinta Fernandes, Sérgio de Jesus), ficando assim 

aprovada com o voto de qualidade do presidente. 

O professor José Moreira passou a fazer parte dos trabalhos. 

Ponto 10. Análise de composição de júri de mestrado com elementos sem o 

grau de doutor. 

A professora Manuela David levantou a questão de no processo de aprovação dos 

júris não ser disponibilizada informação que permita ajuizar sobre se os elementos 

do júri que embora não detenham o grau de doutor possam ser considerados 

especialistas no âmbito do tema do mestrado, tal como está previsto na legislação. 

Foi aprovado por unanimidade que a partir de agora, nas propostas de júri de 

mestrado deve ser indicado e justificado em que área é que os membros do júri 

não doutores são especialistas, nomeadamente justificando que o membro do júri é 

especialista na área do tema do mestrado, eventualmente com inclusão do CV. 

 

Ponto 11. Proposta de alteração da área científica da unidade curricular de 

Opção “Opção 5.1”, do mestrado integrado em Engenharia do Ambiente, de 

Ciências do Ambiente ou Engenharia para Qualquer Área Científica. 

Foi aprovada por unanimidade a alteração da área científica da unidade curricular 

de Opção “Opção 5.1”, do mestrado integrado em Engenharia do Ambiente, de 

Ciências do Ambiente ou Engenharia para Qualquer Área Científica, considerando 

que a comissão de curso tem que verificar a adequação da unidade curricular 

escolhida pelo aluno às competências de um engenheiro do ambiente, assim como 

terá que verificar que não haja sobreposição de matérias leccionadas com as 

matérias das UC obrigatórias do curso. 

 

Ponto 12. Definição das horas de contacto a realizar em unidades 

curriculares com menos de 6 alunos – passam a funcionar em regime 

tutorial. 

Foi apresentada a proposta do director de que as unidades curriculares com menos 

de 6 alunos passem a funcionar em regime tutorial e que as horas de contacto a 

realizar sejam de 15 horas (1h/semana) para as UC de 3 ECTS e de 30 horas (2 

h/semana) para as UC de 6 ECTS. 

Houve várias intervenções no sentido de que todas as aulas dadas devem ser 

contabilizadas. Poderá haver casos em que as aulas funcionem em regime tutorial, 

diminuindo as horas de contacto, ficando com um determinado número de horas 

tutoriais, as quais devem ser contabilizadas na DSD. Foi sublinhado que essas 

alterações no número de horas de contacto devem ser acordadas com as direcções 

de curso e não devem por em causa a qualidade de ensino. 

Colocada à votação, a proposta do director foi reprovada por unanimidade. 

 

O professor Óscar Ferreira ausentou-se da reunião às 17:21. 

 

Ponto 13. Aprovação do Regulamento da unidade curricular “Projeto de 

Dissertação” do mestrado em Aquacultura e Pescas. 
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A professora Carla Antunes ausentou-se da reunião às 17:30, durante a discussão 

deste ponto da ordem de trabalhos. 

Durante a discussão foi sugerido que no regulamento não conste o nome do(s) 

docente(s) responsável(eis) mas sim que deve ser um dos docentes da direcção de 

curso. O regulamento da unidade curricular “Projeto de Dissertação” do mestrado 

em Aquacultura e Pescas Foi aprovado por unanimidade, com a indicação de que o 

responsável por esta UC deve ser um dos membros da direcção de curso.  

 

Na discussão deste ponto, as professoras Margarida Castro e Manuela David 

ausentaram-se da reunião. 

Verificando-se a quebra de quórum, a reunião foi encerrada sem esgotar a ordem 

de trabalhos, às dezassete horas e quarenta minutos, dela se lavrando a presente 

ata, da qual fazem parte integrante todos os documentos anexos e que vai ser 

assinada pelo presidente e pelo secretário do Conselho Científico. 

 

O Presidente do Conselho Científico O Secretário do Conselho Científico 

 

 

Prof. Doutor Robertus Potting  Prof. Doutor Amílcar Duarte 

 

      


