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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 10/2014 

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

quinze minutos, na sala 3.18 do edifício 2 da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(FCT), deu-se início à reunião n.º 10/2014 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 

Cristina Carvalho Veiga-Pires  

Guilherme Nuno de Passos Correia Matos Ferreira  

Gustavo Nuno Barbosa Nolasco  

João Carlos Serafim Varela  

José António de Sousa Moreira  

Maria da Graça Cristo dos Santos Lopes Ruano 

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Jacinta Silva Fernandes  

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  

Rui Orlando Pimenta Santos (licença sabática) 

Susana Paula Graça Carreira  

Tomasz Boski  

Vera Linda Ribeiro Marques 

Justificaram a ausência os professores João Carlos Serafim Varela, Maria Manuela 

Antunes Marques David e Tomasz Boski. 

A professora Maria João Anunciação Franco Bebianno encontra-se de equiparação a 

bolseiro.  

O professor Adelino Vicente Mendonça Canário encontra-se em deslocação em 

serviço. 

Também não compareceram à reunião os professores, Guilherme Nuno de Passos 

Correia Matos Ferreira, e Rui Orlando Pimenta Santos (com licença sabática). 

Participaram na reunião o professor Rui Cabral e Silva, diretor da Faculdade e a 

professora Margarida Cristo, Presidente do Conselho Pedagógico. 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Aprovação da ata ordinária n.º 9/2014. 

2. Informações. 

3. Ingresso de detentores de Diploma de Especialização Tecnológica nos cursos 

da Faculdade.  

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

a. Luís Manuel Zambujal Chícharo (DCBB). 

b. Peter Stallinga (DEEI). 

5. Júri para consulta pública para contratação de um Assistente Convidado para 

o DEEI.  
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6. Vagas para o concurso nacional de acesso ao ensino superior para os cursos 

de licenciatura e para os cursos mestrado integrado, ano letivo 2015/2016. 

7. Proposta de abertura de mestrados, ano letivo 2015/2016. 

8. Criação da unidade curricular de opção “Estudos Avançados em Ecohidrologia” 

para o Curso de Especialização em Ecohidrologia Costeira.  

9. Proposta de nomeação de nova Direção do doutoramento em Ciências 

Biológicas.  

10. Proposta de substituição de um membro da Direção do mestrado em 

Qualidade em Análises.  

11. Proposta de alteração à distribuição de serviço docente do DEEI, ano letivo 

2014/2015. 

12. Processos de creditação: casos de discrepância global de créditos ECTS.  

13. Delegação de competências no presidente do Conselho Científico. 

14. Faltas às reuniões do Conselho Científico. 

Ponto 1 - Aprovação da ata ordinária n.º 9/2014. 

Após introduzida uma pequena correção, a ata da reunião n.º 9/2014 foi aprovada 

por maioria, com as abstenções dos professores Rafael Santos, Vera Marques, Raúl 

Barros e Margarida Castro, por não terem estado presentes na reunião. 

Ponto 2 - Informações. 

O Diretor informou que numa recente reunião com o Reitor, tinha sido lembrado que 

a Reitoria aguarda um documento sobre a dinamização da área das Ciência do Mar 

para incrementar a captação de alunos. 

O Diretor informou ainda que decorreu um processo de preparação de um TESP de 

Hortofruticultura mas que foi decidido não dar seguimento ao processo. 

O professor Robertus Potting informou que o professor Adelino Canário questionou 

sobre os critérios de nomeação de uma comissão de relações internacionais por parte 

da Direção da FCT. O Diretor informou que os critérios constam no plano de 

atividades da Direção. 

Ponto 3 - Ingresso de detentores de Diploma de Especialização Tecnológica 

nos cursos da Faculdade.  

A professora Margarida Cristo propôs que o CC tomasse posição sobre as condições 

de ingresso de detentores de Diploma de Especialização Tecnológica nos cursos da 

Faculdade. 

Depois de uma breve discussão sobre o procedimento que foi seguido este ano para 

decidir as áreas do CNAEF de acesso aos cursos de licenciatura, foi aprovado por 

unanimidade que o CC envie às Comissões de curso um pedido de elaboração de uma 

proposta de áreas CNAEF, cujos CET são adequados para ingresso nos respetivos 

cursos. 

Ponto 4 - Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) dos 

professores 

a. Luís Manuel Zambujal Chícharo (DCBB). 

b. Peter Stallinga (DEEI). 

Foi aprovado por unanimidade o pedido de equiparação a bolseiro do professor Luís 

Chícharo para se deslocar à UFES, Vitoria, Brasil a fim de atividades de investigação 

e ensino no âmbito da bolsa de pesquisador visitante especial (PEV), atribuída pela 

CAPES-Brasil, incluindo cursos na Universidade de Ceará (Fortaleza) e na 

Universidade de Espírito Santo, pelo período de 16 de novembro a 23 de dezembro. 

Foi aprovado por unanimidade o pedido de equiparação a bolseiro do professor Peter 

Stallinga para se deslocar a São Paulo, Brasil, para visitar o grupo do professor 
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Benvenho da Universidade Federal de ABC, pelo período de 7 de novembro a 13 de 

dezembro de 2014. 

Ponto 5 – Contratação de um assistente convidado para o DEEI. 

Foi aprovado por unanimidade (Amílcar Duarte, Graça Marques, Lurdes Cristiano, 

Rafael Santos, Margarida Castro, Graça Ruano, Raúl Barros, Carla Antunes, Óscar 

Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Jacinta Fernandes, Susana Carreira, José Moreira, Vera 

Marques, Rui Marreiros, Rui Guerra, Gustavo Nolasco e Robertus Potting) contratar 

um assistente convidado para lecionar 60 horas de aulas em substituição do professor 

João Lima, tendo como júri de seleção os professores Graça Ruano, Pedro Guerreiro 

e Henrique Gomes. 

Ponto 6 - Vagas para o concurso nacional de acesso ao ensino superior para 

os cursos de licenciatura e para os cursos mestrado integrado, ano letivo 

2015/2016. 

No início deste ponto da OT o Presidente do CC leu uma mensagem do Senhor Reitor 

em que fica clara a posição da Reitoria de não viabilizar a abertura de vagas no curso 

de MIEET. Seguiu-se uma longa discussão sobre a captação de alunos para os cursos 

de engenharia e as relações entre a FCT e o ISE. 

A professora Graça Ruano solicitou que se excluísse o curso de MIEET da lista de 

cursos para os quais se estabelecem vagas, comprometendo-se a procurar promover 

uma reunião da comissão referida na mensagem do Senhor Reitor, no sentido de 

encontrar a melhor solução para os cursos da área científica de Electrónica e 

Informática. 

Iniciou-se um período de discussão sobre o número de vagas propostas para cada 

um dos cursos, de acordo com a tabela abaixo. 

 

Cursos 
Tipo Proposta 

2015/2016 

Agronomia (Pós-Laboral) L 203 

Arquitetura Paisagista L 201 

Biologia L 353 

Biologia Marinha L 403 

Bioquímica L 213  

Biotecnologia L 203 

Ciências do Mar L 201 

Ciências Farmacêuticas MI 404  

Engenharia Informática L 452 

1 Aprovada em Departamento (DCTMA) 
2 Aprovada em Departamento (DEEI) 
3 Proposta do Diretor do curso, aprovada em Departamento (DCBB)  
4 Proposta do Diretor do curso, aprovada em Departamento (DQF) 

Terminada a discussão, a votação das vagas foi feita separadamente para cada curso. 

As propostas de vagas constantes na tabela, para os cursos de Agronomia (Pós-

Laboral), Arquitetura Paisagista, Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica, 

Biotecnologia, Ciências Farmacêuticas e Engenharia Informática foram aprovada por 

unanimidade. 

A proposta de 20 vagas para o curso de Ciências do Mar foi aprovada por maioria, 

com treze votos a favor (Amílcar Duarte, Margarida Castro, Graça Ruano, Raúl 

Barros, Carla Antunes, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Jacinta Fernandes, 

Susana Carreira, Rui Marreiros, Rui Guerra, Gustavo Nolasco e Robertus Potting) e 
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cinco votos contra (Graça Marques, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, José Moreira e 

Vera Marques). 

Os professores José Moreira e Óscar Ferreira ausentaram-se da reunião às 17:13. 

Ponto 7 - Proposta de abertura de mestrados, ano letivo 2015/2016. 

Após algumas considerações, a abertura do mestrado em Aquacultura e Pescas, 

com 30 vagas, foi aprovada por unanimidade. 

A abertura do mestrado em Arquitetura Paisagista, com 20 vagas, foi aprovada 

por unanimidade. 

A abertura do mestrado em Biodiversidade e Conservação Marinha, com 35 

vagas, foi aprovada por unanimidade.  

A abertura do mestrado em Biologia Marinha, com 30 vagas, foi aprovada por 

unanimidade. 

A abertura do mestrado em Biologia Molecular e Microbiana, com 20 vagas, foi 

aprovada por unanimidade. 

A não abertura do mestrado em Biotecnologia, com 0 vagas, foi aprovada por 

unanimidade, para que se mantivesse o acordo de abrir os mestrados de Biologia 

Molecular e Microbiana e Biotecnologia em anos alternados. 

Não tendo havido proposta nem do Departamento nem da Direção de curso para 

abertura do mestrado em Ecohidrologia foi decidido por unanimidade adiar o 

estabelecimento do número de vagas para este curso.  

A abertura do mestrado em Engenharia Informática, com 30 vagas, foi aprovada 

por unanimidade 

A abertura do mestrado em Geomática, com 12 vagas, com apenas um ramo a 

funcionar (Ciências de Informação Geográfica - CIG) foi aprovada por unanimidade. 

Não tendo havido proposta nem do Departamento nem da Direção de curso para 

abertura do mestrado em Gestão da Água e da Costa – Wacoma foi decidido por 

unanimidade adiar o estabelecimento do número de vagas para este curso.  

A abertura do mestrado em Gestão da Qualidade e Marketing Agroalimentar, 

com 20 vagas, foi aprovada por unanimidade. 

A abertura do mestrado em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais, com 20 

vagas, foi aprovada por unanimidade. 

A abertura do mestrado em Hortofruticultura, com 20 vagas, foi aprovada por 

unanimidade. 

A abertura do mestrado em Inovação Química e Regulamentação, com 3 vagas 

para a UAlg, foi aprovada por maioria, com quinze votos a favor (Amílcar Duarte, 

Graça Marques, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Graça Ruano, Raúl Barros, Carla 

Antunes, Cristina Veiga-Pires, Jacinta Fernandes, Susana Carreira, Vera Marques, Rui 

Marreiros, Rui Guerra, Gustavo Nolasco e Robertus Potting) e um voto contra 

(Margarida Castro).  

O professor Gustavo Nolasco ausentou-se da reunião às 18 horas. 

Não tendo havido proposta nem do Departamento nem da Direção de curso para 

abertura do mestrado em Gestão da Água e da Costa – Wacoma foi decidido por 

unanimidade adiar o estabelecimento do número de vagas para este curso.  

A abertura do mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros, com 20 vagas, foi 

aprovada por unanimidade. 

A abertura do 2.º ciclo do mestrado integrado em Engenharia do Ambiente, 

com 10 vagas, foi aprovada por unanimidade.  
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A abertura do 2.º ciclo do mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e 

Telecomunicações, com 20 vagas, foi aprovado por unanimidade. 

A abertura do Curso de Especialização em Sistemas de Informação Geográfica, 

com 8 vagas, foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 8 - Criação da unidade curricular de opção “Estudos Avançados em 

Ecohidrologia” para o Curso de Especialização em Ecohidrologia Costeira. 

A proposta de criação da unidade curricular de opção Estudos Avançados em 

Ecohidrologia para o Curso de Especialização em Ecohidrologia Costeira foi aprovado 

por maioria, com catorze votos a favor (Amílcar Duarte, Graça Marques, Lurdes 

Cristiano, Rafael Santos, Margarida Castro, Graça Ruano, Raúl Barros, Carla Antunes, 

Susana Carreira, Vera Marques, Rui Marreiros, Rui Guerra, Gustavo Nolasco e  

Robertus Potting) e dois votos contra (Cristina Veiga-Pires e Jacinta Fernandes) 

Ponto 9 - Proposta de nomeação de nova Direção do doutoramento em 

Ciências Biológicas.  

Na reunião extraordinária n.º 2/2014, de 30 de abril o Conselho Científico tinha 

aceitado por unanimidade a demissão da Direção de curso do doutoramento em 

Ciências Biológicas, composta pelos professores Adelino Canário, Rita Castilho e 

Jorge Martins, com a indicação de que os mesmos se manteriam em funções até à 

nomeação de uma nova Direção. 

Foi submetida a discussão a proposta do DCBB de que a Direção de curso do 

doutoramento em Ciências Biológicas passasse a ter a seguinte composição: 

professores Adelino Canário, Ester Serrão e Jorge Martins e doutor Cymon Cox, 

investigador no CCMar. A proposta foi aprovada por unanimidade.  

Ponto 10 - Proposta de substituição de um membro da Direção do mestrado 

em Qualidade em Análises. 

Com a saída do professor José Paulo Pinheiro a Direção do curso de Qualidade em 

Análises ficou apenas com um docente, a professora Isabel Cavaco. 

A proposta apresentada pelo DQF de incluir na Direção do curso de Qualidade em 

Análises, as professoras Clara Costa e Luísa Barreira, foi aprovada por unanimidade. 

A professora Cristina Veiga-Pires ausentou-se da reunião às 18:30. 

Ponto 11 - Proposta de alteração à distribuição de serviço docente do DEEI, 

ano letivo 2014/2015. 

A proposta de alteração da distribuição do serviço docente do DEEI, para o ano letivo 

2014/2015, foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 12 - Processos de creditação: casos de discrepância global de créditos 

ECTS. 

A discussão deste ponto foi adiada para a próxima reunião. 

Tendo havido vários membros do Conselho que se ausentaram da sala, a reunião foi 

encerrada às 19:10, por falta de quórum, 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 

 


