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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 1/2014 

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, pelas catorze horas, 

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

início à reunião n.º 1/2014 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  

Gustavo Nuno Barbosa Nolasco  

João Carlos Serafim Varela  

José António de Sousa Moreira 

José Paulo Soares Pinheiro 

Maria Jacinta Silva Fernandes  

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques 

Maria João Anunciação Franco Bebianno  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Manuela Antunes Marques David 

Maria Margarida Miranda de Castro 

Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel  

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos 

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Sérgio Manuel Machado Jesus  

Susana Paula Graça Carreira  

Rui Orlando Pimenta Santos  

Justificaram a ausência os professores Rui Manuel Farinha das Neves Guerra e Vera 

Linda Ribeiro Marques. 

Também não compareceram à reunião os professores Adelino Vicente Mendonça 

Canário, Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira e Tomasz Boski  

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 11/2013. 

2. Informações.  

3. Procedimento para composição de júris de doutoramento.  

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

5. Integração de docentes no Centro de Estudos em Património, Paisagem e 

Construção da Universidade do Algarve. 

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

a. Maria da Graça Costa Miguel 

b. Nenad Manojlovic 

7. Reconhecimento do currículo científico e profissional de António Manuel 

Barata Baptista de Carvalho para a frequência do mestrado em Geomática. 

8. Recurso do candidato Francisco António Baptista Fernandes relativo à não 

aceitação da sua candidatura ao programa de doutoramento em Ciências do 

Mar, da Terra e do Ambiente, pela Direção de curso. 

9. Processos de creditação: correspondência de unidades curriculares. 

10. Indicação dos relatores para o processo de contratação por termo 

indeterminado do professor auxiliar Miguel Reimão Lopes da Costa.  
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11. Aprovação da contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar 

Susana Isabel de Matos Fernandes.  

12. Alteração à Distribuição do Serviço Docente do DCTMA, em virtude da 

nomeação do Prof. Tomasz Boski como Vice-Reitor. 

13. Análise de aspetos do Plano de Atividades da FCT para 2014. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião n.º 11/2013. 

Após introduzidas algumas correções, a ata da reunião n.º 11/2013 foi aprovada 

por maioria, com 14 votos a favor (Amílcar Duarte, Carla Antunes, Cristina Veiga-

Pires, Gustavo Nolasco, José Paulo Pinheiro, Graça Marques, Lurdes Cristiano, 

Manuela David, Margarida Castro, Rafael Santos, Sérgio Jesus, Susana Carreira, Rui 

Santos e Robertus Potting) e 3 abstenções (João Varela, Jacinta Fernandes e Maria 

João Bebianno) por não terem estado presentes. 

Ponto 2. Informações. 

O Presidente do CC informou que os docentes que já tinham pedido sabática para o 

próximo ano lectivo não necessitam renovar esse pedido. 

O Presidente informou ainda que a proposta de distribuição de serviço docente para 

o próximo ano lectivo deve ser discutida na reunião de abril deste Conselho. 

Informou ainda que o Prof. Tomaz Boski vai deixar de ser representante dos 

centros de investigação no Conselho Científico, sendo substituído pela Profª. Helena 

Galvão. 

O Diretor informou que o prof António Ruano deixou de ser director de curso dos 

cursos de Mestrado de Informática e MERGE, continuando a fazer parte das 

respectivas comissões de curso. 

O Professor Rui Marreiros passou a fazer parte dos trabalhos. 

O Presidente do CC informou que ainda está aberto o prazo (até dia 24 de janeiro) 

para a entrega de propostas de alteração do Reg. Ger de Avaliação. 

Ponto 3. Procedimento para composição de júris de doutoramento. 

O Presidente informou que tinha recebido propostas dos professores Óscar Ferreira 

e Adelino Canário no sentido de que as propostas de júri de doutoramento sejam 

apresentadas ao CC pelas direcções de curso e não pelos conselhos de 

departamento, como até agora tem acontecido. 

Seguiu-se uma breve discussão sobre o assunto. O Prof. João Varela disse que 

considera importante que não haja orientadores de doutoramento envolvidos na 

escolha do júri dos seus doutorandos, tendo havido outros membros do Conselho 

que concordaram com esta opinião e outros que discordaram. 

O Prof. Paulo Martel passou a fazer parte dos trabalhos. 

O Prof. José Paulo Pinheiro ausentou-se da reunião. 

Submetido a proposta à votação, o Conselho Científico decidiu por unanimidade que 

as propostas de júri de doutoramento passem a ser apresentadas pelas comissões 

de curso de doutoramento. 

O Prof. Gustavo Nolasco propôs que as comissões de curso devem ser obrigadas a 

consultar o orientador principal do doutoramento sobre a constituição dos júris dos 

respectivos doutorandos, sendo que a decisão caberá às comissões de curso. Esta 

proposta foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 4. Análise da evolução das colocações nos cursos da FCT. 

O Prof. José Moreira passou a fazer parte dos trabalhos. 

Os dados da evolução das colocações nos cursos da FCT foram analisados de forma 

breve. 
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Ponto 5. Integração de docentes no Centro de Estudos em Património, 

Paisagem e Construção da Universidade do Algarve. 

Depois de uma breve discussão, foi aprovado por unanimidade dar parecer 

favorável à criação do Centro de Estudos em Património, Paisagem e Construção da 

Universidade do Algarve (CEPAC). 

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

professores.  

a. Nenad Manojlovic 

O pedido de equiparação a bolseiro do Prof. Nenad Manojlovic pelo período de 17-

2-2014 a 31-5-2014 para se deslocar ao Department of Mathematics, 

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, a fim de projeto 

científico foi aprovado por unanimidade, com 19 votos (Amílcar Duarte, Carla 

Antunes, Cristina Veiga-Pires, Gustavo Nolasco, João Varela, Jacinta Fernandes, 

José Moreira, Graça Marques, Maria João Bebianno, Lurdes Cristiano, Manuela 

David, Margarida Castro, Rafael Santos, Sérgio Jesus, Susana Carreira, Paulo 

Martel, Rui Marreiros, Rui Santos e Robertus Potting). 

O Prof. Nenad Manojlovic encontra-se de sabática durante o ano letivo 2013/2014. 

 

b. Maria da Graça Costa Miguel 

O pedido de equiparação a bolseiro da Prof.ª Graça Miguel pelo período de 21-3-

2014 a 21-7-2014, para se deslocar a Belo Horizonte, Brasil, a fim de fazer 

investigação no âmbito do Projeto DIGITALIS: the genus Digitalis: Molecular 

taxonomy, preservation, active constituents and therapeutic applications. PEOPLE 

MC-IRSES, FP7-PEOPLE-2011-IRSES, PIRSES-GA-2011-295251 a desenvolver na 

Universidade de Minas Gerais, Faculdade de Farmácia, Departamento de Produtos 

Farmacêuticos, foi aprovado por unanimidade, com 19 votos (Amílcar Duarte, Carla 

Antunes, Cristina Veiga-Pires, Gustavo Nolasco, João Varela, Jacinta Fernandes, 

José Moreira, Graça Marques, Maria João Bebianno, Lurdes Cristiano, Manuela 

David, Margarida Castro, Rafael Santos, Sérgio Jesus, Susana Carreira, Paulo 

Martel, Rui Marreiros, Rui Santos e Robertus Potting). 

O serviço docente da Prof.ª Graça fica assegurado. 

Ponto 7. Reconhecimento do currículo científico e profissional de António 

Manuel Barata Baptista de Carvalho para a frequência do mestrado em 

Geomática. 

A Direção do curso do mestrado em Geomática solicita o reconhecimento do 

currículo científico e profissional de António Manuel Barata Baptista de Carvalho (nº 

50799) para a frequência do Mestrado em Geomática, ramo Ciências da Informação 

Geográfica, ao abrigo da alínea d) do artigo 23.° do Regulamento de segundos e 

terceiros ciclos de estudos da Universidade do Algarve. 

A professora Cristina Veiga-Pires fez uma breve exposição sobre o currículo 

profissional de António Manuel Barata Baptista de Carvalho, salientando o seu 

óptimo desempenho enquanto aluno da UAlg. 

Colocado a votação o reconhecimento do currículo científico e profissional de 

António Manuel Barata Baptista de Carvalho para a frequência do mestrado em 

Geomática foi aprovado por unanimidade, com 19 votos (Amílcar Duarte, Carla 

Antunes, Cristina Veiga-Pires, Gustavo Nolasco, João Varela, Jacinta Fernandes, 

José Moreira, Graça Marques, Maria João Bebianno, Lurdes Cristiano, Manuela 

David, Margarida Castro, Rafael Santos, Sérgio Jesus, Susana Carreira, Paulo 

Martel, Rui Marreiros, Rui Santos e Robertus Potting). 
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Ponto 8. Recurso do candidato Francisco António Baptista Fernandes 

relativo à não aceitação da sua candidatura ao programa de doutoramento 

em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, pela Direção de curso. 

Francisco António Baptista Fernandes candidatou-se ao doutoramento em Ciências 

do Mar, da Terra e do Ambiente, ramo Ciências do Mar, especialidade Processos 

Marinhos. O Conselho Científico, como usual, solicitou parecer ao Diretor de Curso a 

fim de permitir deliberar sobre a admissão nos termos do art.º 32.º, n.º 1 do 

regulamento de 2.º e de 3.º ciclos de estudos da UAlg. 

A Direção de curso informou que, uma vez que o candidato não possui mestrado 

nem currículo escolar ou científico especialmente relevante não era possível aceitar 

o pedido de candidatura. Contudo a Direção de curso encoraja o candidato a 

incrementar a relevância do seu currículo escolar através de um curso de mestrado 

ou de pós-graduação (mínimo 60 ECTS) ou do currículo científico através de 

publicações internacionais em revistas de mérito, e a resubmeter a sua candidatura 

quando uma destas condições estiver cumprida. 

O Conselho Científico, informou o candidato que, de acordo com o ponto 3 do art.º 

32.º do Regulamento dos 2.º e 3.º ciclos da UAlg, tinha 10 dias úteis para interpor 

reclamação à decisão, se assim o entendesse. 

O candidato interpôs, no prazo estipulado, recurso, destacando algumas funções 

desempenhadas, bem como a aceitação recentemente de um artigo científico. Inclui 

parecer da coorientadora. 

Após uma breve discussão, o recurso do aluno foi reprovado por unanimidade, com 

19 votos (Amílcar Duarte, Carla Antunes, Cristina Veiga-Pires, Gustavo Nolasco, 

João Varela, Jacinta Fernandes, José Moreira, Graça Marques, Maria João Bebianno, 

Lurdes Cristiano, Manuela David, Margarida Castro, Rafael Santos, Sérgio Jesus, 

Susana Carreira, Paulo Martel, Rui Marreiros, Rui Santos e Robertus Potting).. 

Ponto 9. Processos de creditação: correspondência de unidades 

curriculares. 

O Presidente do Conselho Científico explicou que até ao verão passado, o Conselho 

Científico despachou sempre os processos de creditação para as respetivas 

comissões de creditação, pedindo para apreciar os respetivos processos e decidir 

nos termos do regulamento. Assim, o Conselho Científico não se responsabilizava 

pelas decisões tomadas pelas comissões. Com a entrada Decreto-Lei n.º 115/2013 

de 7 de agosto, o qual aditou ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março o art.º 

45º-A (regras aplicáveis à creditação), isto mudou, porque menciona no n.º 3 que: 

”A creditação envolve, obrigatoriamente, a intervenção do conselho científico ou 

técnico-científico…”. Desde aquela altura, os Serviços Académicos têm exigido a 

assinatura do Presidente do Conselho Científico em todos os processos de 

creditação. Em princípio tal mudança não implicava problema, visto que a aceitação 

de pedidos de creditação já constava da lista de delegação de competências do 

Presidente do CC. Desde então, uma centena de processos de creditação já deve 

ter passado pelo CC. 

No entanto, coloca-se a questão de qual deve ser a atitude do Presidente do CC no 

caso de haver dúvidas acerca dos processos tratados pelas comissões de 

creditação. Em particular, surgiram dúvidas acerca de dois aspetos da creditação 

numa série de processos tratados pela comissão de creditação do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. Trouxe aqui, como exemplos, dois casos 

ilustrando cada um dos aspetos.  

1. Acontece que há casos em que disciplinas são creditadas de outros cursos com 

menos créditos que as disciplinas correspondentes do curso de MICF. Na sua 

reunião de 21/11/2013, a Comissão do Curso de MICF decidiu que “a creditação 

entre UC nunca poderá ser realizada quando há mais de 2 ECTS entre a UC a 

creditar e a UC à qual foi obtida aprovação”. No exemplo incluído foram dadas 
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creditação a 26 disciplinas do curso de MICF, tendo a grande maioria das 

disciplinas creditadas (do curso de Farmácia da ESS) menos ECTS do que os 6 

ECTS de cada disciplina correspondente do curso de MICF (nomeadamente 5, 4,5 

ou 4 ECTS). Assim, o Presidente solicitou ao Conselho se, ou em que 

circunstâncias, tais creditações devem ser aprovadas pelo Presidente do CC. 

2. Há outros casos em que foi dada aprovação a disciplinas de MICF pela creditação 

de duas disciplinas do outro curso. No exemplo em anexo, foram creditadas as 

disciplinas de Psicossociologia (4 ECTS, 15 valores) e Epidemologia (4,5 ECTS, 

12 valores) do curso de Farmácia, dando aprovação à disciplina de Saúde Pública 

(6 ECTS) do MICF. Sendo 4 + 4,5 > 6, o problema 1) já não se põe. A pergunta 

é qual deve ser a nota. Neste caso, a comissão de creditação calculou a média 

aritmética: (15 + 12)/2 = 13,5, a qual foi arredondada para 14 valores. No 

entender do Presidente do Conselho Científico deve ser calculada a média 

ponderada, de acordo com os ECTS de cada disciplina: (15*4 + 12*4,5)/(4+4,5) 

= 13,4, o que dá 13 valores após arredondamento. O Presidente do Conselho 

Científico submeteu este assunto à discussão do Conselho com o objectivo de 

haver uma decisão sobre qual o procedimento que deve ser adotado. 

Relativamente ao primeiro ponto, o Conselho manifestou estar de acordo com o 

procedimento proposto pela Comissão de Curso. 

A Prof.ª Cristina Veiga-Pires ausentou-se da reunião durante a discussão deste 

ponto. 

O Conselho Científico aprovou por unanimidade uma recomendação de que a nota 

da UC relativamente à qual são reconhecidas competências deve ser a média 

ponderada das UC em que foram adquiridas as competências, salvo nos casos em 

que a comissão justifique outro método de cálculo da nota a atribuir. 

O professor Rui Santos ausentou-se da reunião. 

Ponto 10. Indicação dos relatores para o processo de contratação por 

termo indeterminado do professor auxiliar Miguel Reimão Lopes da Costa. 

A Professora Carla Antunes ausentou-se da reunião durante a discussão e votação 

deste ponto. 

Foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta de relatores, apresentada pelo 

DCTMA, para o processo de contratação por tempo indeterminado do professor 

auxiliar Miguel Reimão Lopes da Costa: professora Maria Teresa Lencastre de Melo 

Breiner Andersen, professora catedrática Departamento de Geociências, Ambiente e 

Ordenamento do Território da Universidade do Porto e o professor Mário Júlio 

Teixeira Krüger, Professor Catedrático da Universidade de Coimbra. 

Ponto 11. Aprovação da contratação por tempo indeterminado da 

professora auxiliar Susana Isabel de Matos Fernandes. 

O professor Rui Santos voltou a fazer parte dos trabalhos. 

A professora Carla Antunes ausentou-se da reunião durante a discussão e votação 

deste ponto. 

Após algumas considerações, por parte de alguns membros do conselho, sobre os 

pareceres favoráveis dos dois relatores e sobre a atividade desenvolvida pela 

professora Susana Isabel de Matos Fernandes, foi aprovada por unanimidade, com 

17 votos por votação nominal fundamentada (Amílcar Duarte, Gustavo Nolasco, 

João Varela, Jacinta Fernandes, José Moreira, Graça Marques, Maria João Bebianno, 

Lurdes Cristiano, Manuela David, Margarida Castro, Rafael Santos, Sérgio Jesus, 

Susana Carreira, Paulo Martel, Rui Marreiros, Rui Santos e Robertus Potting), a 

contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar Susana Isabel de 

Matos Fernandes, do Departamento de Matemática, tendo por base os pareceres 

dos relatores, professor Jorge Orestes Lasbarrères Cerdeira da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e professora Margarida Maria 

Gonçalves Vaz Pato, do Instituto Superior de Economia e Gestão. 
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Ponto 12. Alteração à Distribuição do Serviço Docente do DCTMA, em 

virtude da nomeação do Prof. Tomasz Boski como Vice-Reitor. 

Foi recebida uma proposta de alteração da Distribuição do Serviço Docente do 

DCTMA, em virtude da nomeação do Prof. Tomasz Boski como Vice-Reitor. Nesta 

proposta consta a seguintes distribuição do serviço docente: 

Fundamentos de Ciências da Terra - Teóricas 30 horas - Profª Amélia Dill  

Recursos Marinhos - Teóricas 15 horas - Prof. Duarte Duarte  

Biogeoquímica Marinha - Teóricas 10 horas - Prof. Tomasz Boski e Teórico-Práticas 

10 horas - Profª Cristina Veiga Pires  

Processos Biogeoquímicos Marinhos e Alterações Globais - Teóricas 5 horas Prof. 

Tomasz Boski, Teórico-Práticas 3 horas e Práticas 5 horas- Profª Cristina Veiga 

Pires  

O serviço docente do curso de doutoramento MACOMA e Mestrado WACOMA em 

Cádiz contínua a ser assegurado pelo Prof. Tomasz Boski. 

A presente proposta de alteração do serviço foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 13. Análise de aspetos do Plano de Atividades da FCT para 2014. 

As professoras Margarida Castro e Manuela David ausentaram-se da reunião. 

O Presidente referiu que há vários aspetos no Plano de Atividades da FCT que 

merecem a atenção do Conselho Científico. Por exemplo, o primeiro ponto 

menciona a reformulação da oferta nas Engenharias. O ponto 5 sugere que deve 

ser aumentada a taxa de aprovadas em todas as UC com taxa de aprovação inferior 

a 50%. Na opinião do Presidente, é importante que seja clarificado quais as 

medidas concretas que devem ser tomadas para evitar que isto leve a confusão 

entre os docentes. 

O Director da FCT informou o Conselho de que propôs um debate sobre o futuro 

das engenharias, com a participação do Presidente do Conselho Geral. Este debate 

terá lugar no dia 28 de janeiro. 

Vários membros do conselho referiram que o estabelecimento de precedências e de 

prescrições pode melhorar o aproveitamento dos alunos na faculdade. 

Os professores Rui Santos e Gustavo Nolasco ausentaram-se da reunião. 

No final da reunião, a minuta da ata relativamente aos pontos 5, 6, 7, 8, 10 e 11 

foi aprovada por unanimidade dos presentes (Amílcar Duarte, Carla Antunes, João 

Varela, Jacinta Fernandes, José Moreira, Graça Marques, Maria João Bebianno, 

Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Sérgio Jesus, Susana Carreira, Paulo Martel, Rui 

Marreiros e Robertus Potting) 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:30H, 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 

 

 

Prof. Doutor Robertus Potting 

O Secretário do Conselho Científico 

 

 

Prof. Doutor Amílcar Duarte 

 

 


