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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 1/2015 

Aos catorze dias do mês de janeiro 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 1/2015 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 Jacinta Silva Fernandes  

Maria João Anunciação Franco Bebianno  

Maria Manuela Antunes Marques David  

Maria Margarida Miranda de Castro  

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira  

Raúl José Jorge Barros 

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Tomasz Boski  

Vera Linda Ribeiro Marques 

 

Justificaram a ausência os professores Maria de Lurdes dos Santos Cristiano, Rafael 

Brigham Neves Ferreira Santos e Rui Orlando Pimenta Santos.  

 

A professora Susana Paula Graça Carreira encontram-se em equiparação a bolseiro. 

 

Também não compareceu à reunião o professor Guilherme Nuno de Passos Correia 

Matos Ferreira. 

 

Participaram na reunião o professor Rui Cabral e Silva, Diretor da Faculdade. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Aprovação da ata da reunião ordinária n.º 11/2014. 

2. Informações.  

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

a. Rui Orlando Pimenta Santos (DCBB) 

b. Luís Miguel de Amorim Ferreira Fernandes Nunes (DCTMA) 

4. Alteração ao plano de estudos do mestrado em Aquacultura e Pescas - 

Ratificação. 

5. Componente específica da prova de ingresso para os candidatos ao exame 

maiores de 23 anos, ano 2015/2016 - Ratificação.  

6. Proposta de contratação do doutor Fernando Cánovas Garcia como professor 

auxiliar convidado a 10%, sem remuneração, por um ano (DCTMA).  
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7. Proposta de contratação do doutor Kasim Terzic como assistente convidado a 

35%, a termo certo, a 6 meses, para o DEEI. 

8. Contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar Carla Maria Rolo 

Antunes (DCTMA).  

9. Preparação da reunião com o Senhor Reitor. 

10. Composição de júri de provas de mestrado integrado em Engenharia 

Biológica, da aluna Diana Filipa Nunes Reis – Integração de membros com 

grau de parentesco. 

11. Composição de júri de provas de mestrado integrado em Engenharia 

Biológica, do aluno Ricardo Jorge dos Santos Pereira - Ausência de membro 

da Direção de curso no júri. 

12. Escrita de tese de doutoramento em duas línguas. 

13. Criação de Regulamento de avaliação para os 2.º e 3.º ciclos de estudos e de 

cursos de especialização não conferente de grau da FCT. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária n.º 11/2014. 

A ata da reunião n.º 11/2014 foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 2 - Informações. 

O Presidente informou o Conselho sobre o andamento do processo sobre creditação 

de competências da UC de Análise Numérica. 

O Diretor informou o Conselho de que a Reitoria está a implementar o sistema de 

garantia de qualidade, o que obriga à entrada em funcionamento do SIGES. O SIPA 

continuará em funcionamento até ao final deste ano letivo. 

O Diretor deu ainda informação sobre o facto de o programa de doutoramento em 

Ciências Agrárias em que participávamos, no âmbito de um consórcio com a 

Universidade de Évora não ter sido ressubmetido. Isso deveu-se a que a Universidade 

de Évora substituiu aquele programa de doutoramento por um novo, em Ciências 

Agrárias e Ambientais, sem que a Universidade do Algarve tenha sido informada. 

Neste momento está em curso um processo de pedido de alteração do programa de 

doutoramento em Ciências Agrárias e Ambientais, de forma a incluir a Universidade 

do Algarve nesta proposta. 

Foi ainda dada informação de que os pedidos de equiparação a bolseiro, superiores 

a 10 dias carecem de aprovação por parte do Vice-Reitor 

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

professores: 

a. Rui Orlando Pimenta Santos (DCBB) 

 

Foi aprovado por unanimidade o pedido do professor Rui Orlando Santos para se 

deslocar à Florida International University, Miami, USA no âmbito da licença sabática, 

pelo período de 29 de dezembro de 2014 a 15 de março de 2015. 

 

b. Luís Miguel de Amorim Ferreira Fernandes Nunes (DCTMA) 

 

Foi aprovado por unanimidade o pedido do professor Luís Nunes para se deslocar à 

R.P. China no âmbito do projeto FP People 2010 IRSES Electroacross Marie Curie 

Actions, no período de 12 de janeiro de 2015 a 20 de fevereiro de 2015. 

 

Ponto 4 - Alteração ao plano de estudos do mestrado em Aquacultura e 

Pescas - Ratificação. 

Os Professores João Varela e José Moreira entraram às 14 horas e 50 minutos. 
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Foi ratificado por unanimidade a alteração ao plano de estudos do mestrado em 

Aquacultura e Pescas, nomeadamente, transformar a unidade curricular de Análise 

Estatística de 6 ECTS em UC opcionais na área de matemática e com os mesmos 

ECTS, à semelhança do que foi feito no mestrado em Biologia Marinha. 

 

Ponto 5 - Componente específica da prova de ingresso para os candidatos 

ao exame maiores de 23 anos, ano 2015/2016 - Ratificação. 

A Professora Margarida Castro entrou às 14 horas e 53 minutos. 

Foi ratificada por unanimidade a componente específica da prova de ingresso para os 

candidatos ao exame para maiores de 23 anos, ano 2015/2016, nomeadamente: 

 
CURSO Componente específica 2015/2016 

Agronomia Biologia (16 valores) Português (4 valores) 

Arquitetura Paisagista História  

ou  
Geometria Descritiva  
ou  
Biologia 

Biologia Biologia 

Biologia Marinha Biologia 

Biotecnologia Biologia 

Bioquímica Biologia 

Ciências do Mar Biologia 
ou  

Matemática  

ou  
Física e Química 

Ciências Farmacêuticas  Química 

Engenharia Informática Matemática  

 

A Professora Jacinta Fernandes ausentou-se às quinze horas. 

Ponto 6 - Proposta de contratação do doutor Fernando Cánovas Garcia como 

professor auxiliar convidado a 10%, sem remuneração, por um ano 

(DCTMA). 

A contratação do doutor Fernando Cánovas Garcia como professor auxiliar convidado 

a 10%, sem remuneração, por um ano, para o DCTMA, destina-se a assegurar a 

lecionação da unidade curricular Aplicações de SIG do mestrado em Geomática, em 

substituição da Prof.ª Ana Lopes, por motivos de doença, e da unidade curricular de 

Análise de Dados Oceanográficos do mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros em 

substituição da professora Cristina Veiga-Pires que tem redução de Serviço Docente 

devido ao cargo de Diretora do Centro de Ciência Viva, que recentemente assumiu. 

A Professora Margarida Castro propôs que se estabeleçam os critérios pelos quais se 

fazem os contratos sem remuneração. Vários membros do Conselho concordaram 

com essa opinião. 

A Prof.ª Maria João Bebianno lembrou o Conselho de que é necessário assegurar o 

serviço docente, para que as aulas funcionem regularmente. 

Foi aprovada por unanimidade a nomeação dos professores Cristina Veiga-Pires e 

Óscar Ferreira, para emitir parecer relativo a esta contratação. 
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Colocada à votação a proposta de contratação, registaram-se onze votos a favor 

(Tomasz Boski, Raúl Barros, Maria João Bebianno, Manuela David, Adelino Canário, 

Cristina Veiga-Pires, Óscar Ferreira, Carla Antunes, Rui Guerra, Rui Marreiros e 

Robertus Potting) e oito votos contra (Amílcar Duarte, Graça Marques, Margarida 

Castro, Graça Ruano, João Varela, Vera Marques, José Moreira e Gustavo Nolasco). 

Uma vez que o número de votos a favor é inferior à maioria absoluta dos membros 

deste Conselho em exercício efetivo de funções, a contratação não foi aprovada.  

A professora Margarida Castro fez uma declaração de voto, que fica anexa a esta ata. 

Ponto 7 - Proposta de contratação do doutor Kasim Terzic como assistente 

convidado a 35%, a termo certo, a 6 meses, para o DEEI. 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de contratação do doutor Kasim Terzic 

como assistente convidado a 35%, a termo certo, a 6 meses, para o DEEI. 

A Prof.ª Cristina Veiga-Pires ausentou-se da reunião às 16 horas e 20 minutos. 

Ponto 8 - Contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar Carla 

Maria Rolo Antunes (DCTMA).  

Este ponto não foi discutido porque ainda não foi recebido o parecer do Prof. João 

Pinto Guerreiro. 

Ponto 9 - Preparação da reunião com o Senhor Reitor. 

O Conselho realizou em curto debate sobre os assuntos que devem ser abordados na 

reunião com o Senhor Reitor. 

Entre os temas considerados como importantes para esse debate, salientam-se o 

plano estratégico da Universidade, a estratégia para a captação de alunos, a 

divulgação da universidade de forma mais profissional, a internacionalização da 

Universidade, posicionamento da Universidade do Algarve relativamente aos 

consórcios que se estão a estabelecer no país, posição relativamente ao polo de 

Portimão. 

Os professores Adelino Canário e Tomasz Boski ausentaram-se da reunião às 17 

horas. 

A professora Carla Antunes ausentou-se da reunião às 17 horas e 20 minutos. 

Ponto 10 - Composição de júri de provas de mestrado integrado em 

Engenharia Biológica, da aluna Diana Filipa Nunes Reis – Integração de 

membros com grau de parentesco. 

Apesar de este assunto estar no âmbito das competências delegadas no presidente 

do Conselho Científico, o presidente trouxe este assunto ao Conselho se tratar de um 

júri constituído por docentes com grau de parentesco (marido e mulher). 

A proposta de júri de provas de mestrado integrado em Engenharia Biológica da aluna 

Diana Filipa Nunes Reis apresentada foi a recebida da direção do mestrado e tem a 

seguinte composição: 

- Doutor Guilherme Nuno de Passos Correia Matos Ferreira, professor auxiliar 

com agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do 

Algarve (Presidente) 

- Doutor Raúl José Jorge de Barros, professor auxiliar da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade do Algarve (orientador) 

- Doutor Jorge Manuel dos Santos Rocha, professor auxiliar do Departamento de 

Engenharia Química, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade 

de Coimbra (orientador) 

- Doutora Sara Isabel Cacheira Raposo, professora auxiliar da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve 

Posto o assunto à consideração do Conselho, decorreu um breve debate em que 

foram recordadas situações similares ocorridas anteriormente.  

As professoras Graça Ruano e Manuela David ausentaram-se da reunião às 17 horas 

e 50 minutos. 
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O Conselho decidiu rejeitar esta proposta de júri, com onze votos a favor (Amílcar 

Duarte, Graça Marques, Maria João Bebianno, Óscar Ferreira, Margarida Castro, José 

Moreira, João Varela, Vera Marques, Rui Guerra, Rui Marreiros e Robertus Potting) o 

dois votos contra (Gustavo Nolasco e Raúl Barros) 

  

Ponto 11 - Composição de júri de provas de mestrado integrado em 

Engenharia Biológica, do aluno Ricardo Jorge dos Santos Pereira - Ausência 

de membro da Direção de curso no júri. 

Apesar de este assunto estar no âmbito das competências delegadas no presidente 

do Conselho Científico, o presidente trouxe este assunto ao Conselho por ter o mesmo 

sido objeto de contestação fundamentada por parte de alguns membros do conselho. 

A Direção de curso propôs a seguinte a seguinte composição de júri para as provas 

de mestrado integrado em Engenharia Biológica do aluno Ricardo Jorge dos Santos 

Pereira: 

- Doutor Gustavo Nuno Barbosa Nolasco, professor catedrático da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (Presidente) 

- Doutor José Manuel Peixoto Teixeira Leitão, professor catedrático da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (orientador) 

- Doutora Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca, professora catedrática do 

Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve 

Colocada à votação a manutenção da proposta de júri, registaram-se três votos a 

favor (Graça Marques, Rui Marreiros e Robertus Potting), uma abstenção (Gustavo 

Nolasco) e nove votos contra (Amílcar Duarte, Raúl Barros, Maria João Bebianno, 

Óscar Ferreira, Margarida Castro, José Moreira, João Varela, Vera Marques e Rui 

Guerra), pelo que, a proposta foi rejeitada. 

A reunião foi encerrada às 18 horas e 14 minutos, 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 

 


