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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 11/2014 

Aos dez dias do mês de dezembro 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 11/2014 do Conselho Científico da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia (CC).  

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

seguintes membros: 

 

Adelino Vicente Mendonça Canário  

Amílcar Manuel Marreiros Duarte 

Carla Maria Rolo Antunes 

Cristina Carvalho Veiga-Pires  

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 João Anunciação Franco Bebianno  

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  

Vera Linda Ribeiro Marques 

 

Justificaram a ausência os professores Guilherme Nuno de Passos Correia Matos 

Ferreira e Susana Paula Graça Carreira. 

 

O professor Tomasz Boski encontra-se em equiparação a bolseiro. 

 

Faltou à reunião o professor Rui Orlando Pimenta Santos. 

 

Participou na reunião 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 10/2014. 

2. Informações. 

3. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor Paulo José 

Relvas de Almeida. 

4. Contratação do Doutor José Paulo da Silva como professor auxiliar convidado 

a 10%, por um ano (DQF).  

5. Creditação da unidade curricular de Análise Numérica nos cursos de 

licenciatura em Engenharia Informática e mestrado integrado em Engenharia 

Eletrónica e Telecomunicações – Reapreciação. 

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

7. Preparação da reunião com o Senhor Reitor em janeiro. 

8. Delegação de competências no presidente do Conselho Científico. 



Ata da reunião ordinária nº 11/2014 do Conselho Científico da FCT – 10 de dezembro de 2014  2/7 

9. Proposta de criação da Pós-graduação em Física para o Ensino e abertura no 

ano letivo 2015/2016. 

10. Alteração ao plano de estudos do mestrado em Biologia Molecular e 

Microbiana. 

11. Alteração ao plano de estudos da licenciatura em Biologia Marinha. 

12. Alteração ao plano de estudos da licenciatura em Biologia. 

13. Alteração ao plano de estudo do mestrado em Biologia Marinha. 

14. Aceitação de cursos de preparação oferecidos pelo ISE para o acesso de 

maiores de 23 anos, para efeitos de dispensa da realização da prova. 

15. Faltas às reuniões do Conselho Científico. 

Ponto 1 - Aprovação da ata ordinária n.º 10/2014. 

Após introduzida uma pequena correção, a ata da reunião n.º 10/2014 foi aprovada 

por unanimidade. 

Ponto 2 - Informações. 

A colega Cristina Veiga Pires do DCTMA informou que é a nova diretora executiva do 

Centro de Ciência Viva do Algarve. A direção do Centro inclui ainda o colega José 

Mariano do DF (vogal) e Paulo Santos da Câmara Municipal de Faro (presidente da 

direção). 

A Professora Graça Ruano informou que o edital do concurso para contratação de 

docente do DEEI ainda não foi publicado, apesar da urgência do mesmo. 

Ponto 3 - Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor 

Paulo José Relvas de Almeida.  

Foi aprovada por unanimidade o pedido do professor Paulo Relvas (que goza de 

licença sabática) para se deslocar a Cádiz, Espanha, para estadia no Instituto Español 

de Oceanografia (IEO), Centro Oceanográfico de Cádiz e na Faculdad de Ciencias del 

Mar y Ambientales da Universidad de Cádiz, no âmbito da licença sabática. O 

professor Paulo Relvas solicitou uma bolsa de licença sabática à Fundação para a 

Ciência e Tecnologia. 

Ponto 4 - Contratação do Doutor José Paulo da Silva como professor auxiliar 

convidado a 10%, por um ano (DQF). 

Os professores Margarida Castro, Gustavo Nolasco, José Moreira, Jacinta Fernandes 

e Amílcar Duarte passaram a fazer parte dos trabalhos no início da discussão deste 

ponto. 

A professora Carla Antunes ausentou-se da sala durante a discussão deste ponto da 

ordem de trabalhos. 

No início da discussão deste ponto, a Professora Maria de Lurdes Cristiano sublinhou 

que o Doutor José Paulo Silva não é Técnico Superior do Departamento de Química 

e Farmácia, não sendo avaliado dentro do Departamento. Informou ainda que o 

Doutor José Paulo Silva desenvolve trabalho de investigação no Departamento, 

pertencendo ao respetivo programa doutoral, orienta duas doutorandas e leciona 

uma unidade curricular de opção do Mestrado Erasmus Mundus. A contratação 

justifica-se também pelo facto de ela permitir que o Doutor José Paulo Silva participe 

em diversas atividades (projetos, conferências, etc.) como professor da UAlg. O 

pagamento devido a esta contratação consiste em 250 euros mensais, a suportar 

pela Faculdade de Ciências e Tecnologia. 

Após breve discussão, foi aprovado por maioria, com dezanove votos a favor (Amílcar 

Duarte, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Graça Ruano, João Varela, Manuela David, 

Raúl Barros, Carla Antunes, José Moreira, Margarida Castro, Jacinta Fernandes, Maria 

João Bebianno, Vera Marques, Graça Marques, Óscar Ferreira, Rui Marreiros, Rui 

Guerra, Gustavo Nolasco e Robertus Potting) e um voto contra (Cristina Veiga-Pires) 
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a nomeação dos professores Maria de Lurdes Cristiano e José Moreira, como relatores 

para emitir parecer sobre a contratação do doutor José Paulo da Silva.  

Tendo em conta os pareceres apresentados, a proposta de contratação do doutor 

José Paulo da Silva foi aprovada por maioria, com 17 votos a favor (Amílcar Duarte, 

Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Graça Ruano, João Varela, Manuela David, Raúl 

Barros, Carla Antunes, José Moreira, Margarida Castro, Jacinta Fernandes, Maria João 

Bebianno, Vera Marques, Rui Marreiros, Rui Guerra, Gustavo Nolasco e Robertus 

Potting) e 3 votos contra (Cristina Veiga-Pires, Graça Marques e Óscar Ferreira). 

A professora Cristina Veiga-Pires apresentou a seguinte declaração de voto: “Não 

obstante reconhecendo o mérito científico do doutor José Paulo Silva e a sua 

capacidade para investigar e enquadrar alunos, por princípio voto contra a 

contratação do mesmo como Professor Auxiliar a 10%, considerando que, a existir o 

contrato a solicitar, deveria ser feito como Investigador. No mesmo sentido, poder-

se-ia solicitar contratação como Técnico Superior a 10 % de um técnico assistente 

que tem realizado tarefas e tido responsabilidades de Técnico Superior.” 

Ponto 5 - Creditação da unidade curricular de Análise Numérica nos cursos 

de licenciatura em Engenharia Informática e mestrado integrado em 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações – Reapreciação. 

O Professor Adelino Canário passou a fazer parte dos trabalhos às quinze horas e 

cinquenta minutos. 

Os Professores Graça Marques, Maria João Bebianno e Óscar Ferreira ausentaram-se 

da reunião. 

O Conselho debateu este assunto, tendo em consideração os aspetos legais e a 

necessidade de garantir uma elevada qualidade de ensino aos alunos da Faculdade. 

Considerando que uma UC realizada como extracurricular ao plano de estudos em 

que o aluno está inscrito não pode de forma alguma ser considerada para efeitos de 

cumprimento do plano de estudos do curso, o CC decidiu por unanimidade recusar 

este pedido de dispensa de frequência da unidade curricular de Análise Numérica. 

Os Professores Rui Guerra, Rui Marreiros, José Moreira e Graça Ruano ausentaram-

se da reunião às dezassete horas e onze minutos. 

Ponto 6 - Processos de creditação: casos de discrepância global de créditos 

ECTS. 

A discussão deste ponto da ordem de trabalhos foi adiada para uma próxima reunião. 

Ponto 7 - Preparação da reunião com o Senhor Reitor em janeiro. 

Foi apresentada proposta do Senhor Reitor de se realizar uma reunião do Conselho 

Científico com a presença do Senhor Reitor, de modo semelhante à reunião especial 

de janeiro passado, em que o Conselho Científico recebeu o Senhor Reitor.  

Seguiu-se uma breve discussão em que se abordou a possível data da reunião, assim 

como os temas a abordar na mesma. Uma das questões que foi decidido analisar 

nessa reunião foi a criação de centros de investigação independentes do 

financiamento da FCT 

Foi decidido por consenso solicitar que a reunião tenha lugar na 3ª semana de janeiro. 

Os membros do CC deverão enviar ao Presidente as questões e dúvidas que 

gostariam de ver esclarecidas por parte do Sr. Reitor 
 

Ponto 8 - Delegação de competências no presidente do Conselho Científico. 

O Presidente do Conselho apresentou a seguinte proposta de delegação de 

competências: 

Proposta de delegação de competências no presidente do conselho científico da FCT 
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De modo a poder haver uma resposta atempada a diversos assuntos correntes e a 

não sobrecarregar o conselho científico, o conselho delega no seu presidente, Prof. 

Doutor Robertus Josephus Hendrikus Potting, as competências para em seu nome 

decidir sobre: 

Departamentos: 

1. A aprovação pedidos de equiparação a bolseiro e deslocação em serviço 

quando referentes a missões de duração não superior a 30 dias seguidos. 

2. As modificações pontuais à distribuição do serviço docente, sob proposta 

fundamentada dos departamentos. 

Cursos [1.º ciclo]: 

3. Admissão de candidatos aos regimes de mudança de curso, transferência e 

reingresso que não tenham prova de ingresso exigida para a sua frequência, 

atendendo ao parecer da direção de curso. 

Cursos [1.º/2.º ciclo]: 

4. Aprovação de pedidos de creditação, com base em parecer fundamentado da 

Comissão de Creditação. 

Cursos [2.º ciclo]: 

5. A admissão e a seriação dos candidatos aos programas de segundo ciclo, sob 

proposta da direção de curso.  

6. Aprovação da admissão e seriação dos candidatos a mestrado pelos 

licenciados pré-Bolonha, sob proposta da direção de curso, de acordo com os 

despachos reitoral 33/2011 e 65/2011.  

7. O reconhecimento de que o grau académico estrangeiro de que um candidato 

a programa de mestrado é titular satisfaz os objetivos do grau de licenciado, 

nos termos do artigo 17.º, n.º1, alínea c) do Decreto-Lei 74/2006, revisto 

pelos Decreto-Lei 107/2008 e 115/2013, com base em parecer fundamentado 

da direção de curso. 

8. O reconhecimento de que o currículo escolar de que um candidato a programa 

de mestrado é detentor atesta a sua capacidade para realizar o ciclo de 

estudos, nos termos do artigo 17.º, n.º1, alínea d) do Decreto-Lei 74/2006, 

revisto pelos Decreto-Lei 107/2008 e 115/2013, com base em parecer 

fundamentado da direção de curso. 

9. Aprovação de registo de dissertação e respetivo(s) orientador(es) de alunos 

de mestrado, com base em parecer fundamentado da direção de curso.  

Cursos [2.º/3.º ciclo]: 

10. A aprovação das propostas de composição dos júris para as provas públicas 

de discussão das dissertações de mestrado, doutoramento, trabalho de 

projeto, relatório final de estágio ou relatório de prática de ensino 

supervisionado, na ausência de contestação fundamentada, após divulgação 

por todos os membros do CC, com um prazo de dois (2.º ciclo) ou cinco (3.º 

ciclo) dias para que estes possam dar a sua opinião. 

11. A autorização para que a dissertação, trabalho de projeto, relatório final de 

estágio ou relatório da prática de ensino possa ser redigida numa língua 

estrangeira. 
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Cursos [3.º ciclo]: 

12. O reconhecimento de que o currículo escolar ou científico de que um candidato 

a programa de doutoramento é detentor é especialmente relevante e atesta 

a sua capacidade para realizar o ciclo de estudos, nos termos do artigo 30.º, 

n.º 1, alínea b) dos Decreto-Lei 74/2006, revisto pelo Decreto-Lei 107/2008 

e 115/2013, com base em parecer fundamentado do diretor de curso. 

13. O reconhecimento de que o currículo escolar ou científico ou profissional de 

que um candidato a programa de doutoramento é detentor atesta a sua 

capacidade para realizar o ciclo de estudos, nos termos do artigo 30.º, n.º 1, 

alínea c) do Decreto-Lei 74/2006, revisto pelo Decreto-Lei 107/2008 e 

115/2013, com base em parecer fundamentado do diretor de curso; 

14. A admissão de candidatos ao programa de doutoramento, devidamente 

informada pelo diretor do programa de doutoramento. 

15. A aprovação da designação do(s) orientador(es) sob proposta do candidato 

mediante aceitação propostos expressa do(s) professor(es) ou 

investigador(es) e arecer positivo da direção de curso. 

16. A aprovação do  tema da tese , sob proposta do doutorando e entrega do 

plano de trabalho previsto no art.º 36.º do regulamento de 2.º e 3.º ciclos, 

com parecer do(s) orientador(es)  e da direção de curso.. 

17. Aprovação de propostas de composição de comissão de creditação ad hoc para 

programas de doutoramento.  

18. Aprovação de eventuais unidades curriculares a serem realizadas, de acordo 

com a estrutura do curso de doutoramento, sob proposta da direção de curso. 

O presidente informará o conselho dos atos realizados por delegação de 

competências. 

A proposta foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 9 - Proposta de criação da Pós-graduação em Física para o Ensino e 

abertura no ano letivo 2015/2016.  

A proposta de criação da pós-graduação em “Física para o Ensino” foi aprovada por 

unanimidade. 

A proposta de abertura de vagas da pós-graduação em “Física para o Ensino” para o 

próximo ano letivo foi aprovada por unanimidade. 

 Ponto 10 - Alteração ao plano de estudos do mestrado em Biologia Molecular 

e Microbiana. 

Foi analisada uma proposta de Direção do curso de mestrado em Biologia Molecular 

e Microbiana de suprimir uma disciplina opcional de 9 ECTS no 1.º semestre do 2.º 

ano, passando os 9 ECTS para a dissertação (que passa a ter 54 ECTS, em vez de 

45).  

A proposta de alteração ao plano de estudos do mestrado em Biologia Molecular e 

Microbiana foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 11 - Alteração ao plano de estudos da licenciatura em Biologia 

Marinha. 

Foi analisada uma proposta de Direção do curso de licenciatura em Biologia Marinha 

pela qual se procede à alteração do plano de estudos, nomeadamente às opções do 
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3.º ano. A proposta resulta de inúmeros pedidos feitos pelos alunos, e consiste em 

abrir a possibilidade de os alunos realizarem mais de 12 ECTS de opção em cada 

semestre, mantendo o mesmo número de ECTS opcionais totais de 24. No âmbito da 

discussão, foi esclarecido que, de qualquer modo, as disciplinas escolhidas pelos 

alunos passam sempre pelo escrutínio da Direção de Curso. O Conselho Científico foi 

informado de que o Conselho Pedagógico é de parecer favorável a esta alteração. 

A referida proposta de alteração ao plano de estudos da licenciatura em Biologia 

Marinha foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 12 - Alteração ao plano de estudos da licenciatura em Biologia. 

Foi analisada uma proposta de Direção do curso de licenciatura em Biologia pela qual 

se procede à alteração do plano de estudos, nomeadamente às opções do 3.º ano. A 

proposta resulta de inúmeros pedidos feitos pelos alunos, e consiste em abrir a 

possibilidade de os alunos realizarem mais de 12 ECTS de opção em cada semestre, 

mantendo o mesmo número de ECTS opcionais totais de 24. No âmbito da discussão, 

foi esclarecido que, de qualquer modo, as disciplinas escolhidas pelos alunos passam 

sempre pelo escrutínio da Direção de Curso. O Conselho Científico foi informado de 

que o Conselho Pedagógico é de parecer favorável a esta alteração. 

Posta a votação a proposta de alteração ao plano de estudos da licenciatura em 

Biologia, foi a mesma aprovada por unanimidade. 

Ponto 13 - Alteração ao plano de estudo do mestrado em Biologia Marinha. 

No âmbito do processo de acreditação do curso de MBM, a direção de curso enviou 

uma proposta de alteração ao plano de estudos, consistindo em: 

1- Transformar a UC de Analise  Estatística de 6 ECTS em UC opcionais na mesma 

área e com os mesmos ECTS, para funcionar efetivamente como já está a 

funcionar este ano (os estudantes escolhem 2 UC de 3 ECTS, de acordo com 

os seus conhecimentos prévios em estatística)  

2- Reduzir da carga da UC de  Trabalho Experimental em Biologia Marinha de 15 

para 12 ECTS, pela dificuldade em encontrar UC opcionais de 3 ECTS, 

enquanto existem varias UC de 6 ECTS no 1º semestre de outros cursos de 

mestrado. 

 

Posta a votação a proposta de alteração ao plano de estudos do mestrado em Biologia 

Marinha foi a mesma aprovada por unanimidade. 

Ponto 14 - Aceitação de cursos de preparação oferecidos pelo ISE para o 

acesso de maiores de 23 anos, para efeitos de dispensa da realização da 

prova. 

Foi feita uma breve análise dos aspetos legais relacionados com a admissão de alunos 

maiores de 23 anos ao Ensino Superior. Foi recordado que o regulamento para a 

avaliação de Capacidade para Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 anos 

da Universidade do Algarve prevê, no artigo 3.º, a possibilidade das UO da UAlg 

organizarem “cursos de preparação que incidam sobre matérias fixadas para as 

provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência do ensino superior dos 

maiores de 23 anos.” (ponto 1) e ainda permite aos alunos que obtenham 

aproveitamento “a possibilidade de requererem a dispensa quer da componente 

específica, quer da componente de língua portuguesa das provas, de acordo com o 

curso frequentado, ….” (ponto 7).  

O Conselho foi informado de que o ISE organiza um tal curso na área científica de 

Matemática, que conta com a colaboração de docentes do Departamento de 

Matemática da FCT. A direção da ISE propôs ao Diretor da FCT que este curso possa 

servir para efeitos de dispensa da prova de Matemática para os nossos cursos de 

licenciatura em Ciências do Mar e da Engenharia Informática. O Sr. Diretor pediu o 

parecer do CC acerca deste assunto. 
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O Conselho Científico decidiu por unanimidade dar parecer favorável à aceitação 

desta proposta. 

Ponto 15 - Faltas às reuniões do Conselho Científico. 

O Conselho Científico fez uma breve discussão sobre este assunto, analisando as 

consequências das faltas às reuniões deste órgão. Foi lembrado que o regulamento 

do CC prevê, no ponto 2 do Art.º 15.º, que “Perdem o mandato os membros do 

conselho que acumulem três faltas consecutivas ou cinco interpoladas, não 

justificadas.” 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e cinquenta e 

cinco 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 

 


