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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 2/2014 

Aos doze dias do mês de fevereiro 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 2/2014 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 da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques 

Maria Jacinta Silva Fernandes  

Maria João Anunciação Franco Bebianno  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Manuela Antunes Marques David 

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira  

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 e Tomasz Boski. 

A professora Maria Margarida Miranda de Castro encontrava-se no estrangeiro com 

estatuto de equiparação a bolseiro.  

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

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

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

2. Informações. 

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

Xavier Pinho Melo. 

4. Indicação de um relator para o processo de contratação por termo 

indeterminado do professor auxiliar Miguel Reimão Lopes da Costa. 

5. Proposta de cursos de mestrado a abrir no ano letivo 2014/2015. 

6. Contração do Tenente-Coronel José Manuel da Rosa Pinto como professor 

auxiliar convidado a 30%, sem remuneração, por um ano. 

7. Propostas de contratação de professor auxiliar convidado, a tempo parcial a 

10%, sem remuneração, para o DCBB: 

a. Doutor Ricardo Mário Bastos Leite. 

b. Doutor Rodrigo da Silva Costa 

8. Licenças sabáticas: 

a. Autorizadas parcialmente no ano anterior. 
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b. Com início no ano letivo 2014/2015: 

i. José Maria Longras Figueiredo (DF) 

ii. Valentin Bessergenev (DF) 

iii. Sérgio Manuel Machado Jesus (DEEI) 

iv. Rui Carlos de Maurício Marreiros (DM) 

v. Marco Arien Mackaaij (DM) 

vi. Ana Maria dos Santos Rosa da Costa (DQF) 

vii. Igor Khmelinskii (DQF) 

viii. José António de Sousa Moreira (DQF) 

ix. Anabela Maria Lopes Romano (DCBB) 

x. Natália Tomás Marques (DCBB) 

xi. Maria Dulce Carlos Antunes (DCBB) 

xii. Rui Orlando Pimenta Santos (DCBB) 

xiii. Helena Maria Leitão Demigné Galvão (DCTMA) 

xiv. Paulo José Relva de Almeida (DCTMA) 

9. Alteração à Distribuição de Serviço Docente do DEEI e do DM, ano letivo 

2013/2014. 

10. Proposta de revisão ao Regulamento de Avaliação da Universidade do 

Algarve. 

11. Definição dos critérios de ingresso em programas de doutoramento e/ou 

mestrado. 

12. Procedimentos para a preparação de minuta de edital de concursos para 

professores. 

13. Extinção do Centro de Estudos e Desenvolvimento GLACIP. 

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

Após introduzida uma pequena correção, a ata da reunião n.º 1/2014 foi aprovada 

por unanimidade. 

Ponto 2. Informações. 

O Senhor Presidente informou que no dia seguinte vai haver uma reunião da secção 

científica do Senado sobre a oferta formativa da UAlg. 

Informou ainda que o Prof. Tomasz Boski está disponível para fazer uma 

apresentação sobre o programa de internacionalização da UAlg. 

O Senhor Diretor informou que às cinco horas de hoje haverá uma reunião geral de 

alunos da FCT, em que irá participar e em que serão discutidos problemas 

pedagógicos da faculdade. Informou ainda sobre a reunião que teve lugar na Escola 

Superior de Saúde sobre a oferta formativa na área das engenharias. A comissão 

da FCT para tratar deste assunto continua em actividade. 

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

Eduardo Xavier Pinho Melo. 

Foi aprovado por unanimidade o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior 

a 30 dias) do professor Eduardo Melo para se deslocar a Cambridge, Reino Unido, 

de 2/6/2014 a 31/7/2014, para efetuar experiências de folding oxidativo de 

proteínas, no âmbito de colaboração com o Dr. David Ron, sob condição de que os 

exames sejam corrigidos e sejam lançadas as notas em tempo útil. 

O serviço docente fica assegurado da seguinte forma: as aulas já terminaram. Os 

exames ficarão feitos e serão vigiados por um colega. 

Ponto 4. Indicação de um relator 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. 
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Foi feito o ponto da situação em relação a esta indicação, lembrando que na sua 

reunião ordinária anterior, o CC indicou dois professores catedráticos externos para 

emitir parecer no âmbito do processo da “nomeação definitiva” do Prof. Miguel 

Reimão Lopes da Costa. Um dos professores indicados, a Prof.ª Maria Teresa 

Andresen, declinou o nosso pedido em virtude de não se considerar ser da área do 

Prof. Miguel Reimão Costa. Por essa razão, o CC terá que indicar outro professor 

para o efeito. 

Foi aprovado por unanimidade a indicação da Prof.ª Teresa Valsassina Heitor, 

Professora Catedrática do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Georrecursos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa para emitir 

um parecer no âmbito do processo da “nomeação definitiva” do Prof. Miguel Reimão 

Lopes da Costa. 

A Prof.ª Jacinta passou a fazer parte dos trabalhos.  

Ponto 5. Proposta de cursos de mestrado a abrir no ano letivo 2014/2015. 

O Prof. Óscar Ferreira defendeu que deve haver critérios para abertura dos 

mestrados, não sendo credível oferecer mestrados que não têm procura. 

O Prof. Paulo Martel entrou durante a discussão deste ponto da ordem de trabalhos. 

A Prof.ª Cristina Veiga-Pires considera que os mestrados abertos, com candidaturas 

em várias fases, devem funcionar, independentemente do número de alunos 

inscritos. 

A Prof.ª Lurdes Cristiano propôs que sejam abertos os mestrados que tiveram um 

mínimo de 12 alunos nos dois últimos anos. 

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

Foram feitas várias intervenções em que se sublinhou a necessidade de ter um 

número mínimo de alunos por cada mestrado. 

O Prof. Amílcar Duarte sublinhou a necessidade de promover os mestrados e 

afirmá-los nacional e internacionalmente, discutindo aqui medidas nesse sentido, 

para que o CC não se transforme numa comissão liquidatária de mestrados. 

O Prof. Rui Santos propôs que se abrissem as candidaturas sem limitações e que se 

decidisse em função do número de candidaturas. 

O Prof. Óscar Ferreira deu como exemplos de sucesso os mestrados de  

conservação marinha e de aquacultura e pescas. Este sucesso assenta no prestígio 

da área científica e na leccionação em inglês. Estes dois cursos têm mais de 30 

alunos por cada um. Há ainda outros mercados onde se pode recrutar alunos. 

O Prof. Sérgio Jesus referiu que há necessidade de ter critérios para o 

funcionamento dos cursos mas que também deve haver uma estratégia 

relativamente a isso.  

O Prof. João Varela entrou na sala. 

O Prof. José Moreira propôs que se abram todos os mestrados e que se decida se 

vão funcionar em função das candidaturas. 

Há assim duas propostas: 

a) Estabelecer um prazo de candidaturas até final de julho e nessa altura, 

dependendo do número de candidatos, a FCT decide quais vão abrir. 

b) Decidir agora quais os mestrados que vão funcionar. 

Colocadas as duas propostas à votação, a proposta b) foi aprovada por maioria, 

com 15 votos (Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Rui Santos, Carla Antunes, Cristina 

Veiga-Pires, Gustavo Nolasco, João Varela, Graça Marques, Manuela David, Óscar 

Ferreira, Paulo Martel, Rui Marreiros, Sérgio Jesus, Susana Carreira e Robertus 
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Potting), enquanto a proposta a) obteve 5 votos (Amílcar Duarte, José Paulo 

Pinheiro, José Moreira, Maria João Bebianno e Jacinta Fernandes). 

Passou-se de seguida à discussão e votação dos cursos de mestrado que devem 

abrir no ano lectivo de 2014/2015.  

 

A abertura do mestrado em Aquacultura e Pescas foi aprovada por unanimidade. 

A abertura do mestrado em Arquitetura Paisagista foi aprovada por unanimidade. 

A abertura do mestrado em Biologia Marinha foi aprovada por unanimidade. 

A abertura do mestrado em Biologia Molecular e Microbiana foi aprovada por 

unanimidade. 

A abertura do mestrado em Biodiversidade e Conservação Marinha foi aprovada por 

unanimidade. 

A abertura do mestrado em Biotecnologia foi recusada por maioria, com dezassete 

votos contra (Graça Marques, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Jacinta Fernandes, 

Manuela David, Carla Antunes, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Maria João 

Bebianno, José Paulo Pinheiro, Susana Carreira, José Moreira, Sérgio Jesus, Paulo 

Martel, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco, e Robertus Potting) e dois votos a favor 

(Amílcar Duarte e Rui Santos). O Prof. João Varela ausentou-se da sala durante a 

votação. 

A abertura do mestrado em Ecohidrologia foi aprovada por unanimidade. 

A abertura do mestrado em Engenharia Informática foi aprovada por maioria, com 

dezassete votos a favor (Amílcar Duarte, Carla Antunes, Cristina Veiga-Pires, Graça 

Marques, Gustavo Nolasco, Jacinta Fernandes, João Varela, Lurdes Cristiano, 

Manuela David, Óscar Ferreira, Paulo Martel, Rafael Santos, Rui Marreiros, Rui 

Santos, Sérgio Jesus, Susana Carreira e Robertus Potting) e três votos contra 

(Maria João Bebianno, José Moreira e José Paulo Pinheiro). 

A abertura do mestrado em Geomática, com apenas um ramo a funcionar (Análise 

dos Sistemas Ambientais) foi aprovada por unanimidade. 

A abertura do mestrado em Gestão da Água e da Costa foi aprovada por 

unanimidade. 

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

recusada por maioria, com catorze votos contra (Graça Marques, Lurdes Cristiano, 

Rafael Santos, Jacinta Fernandes, Carla Antunes, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-

Pires, José Paulo Pinheiro, Susana Carreira, José Moreira, Paulo Martel, Rui 

Marreiros, João Varela e Robertus Potting) e quatro votos a favor (Amílcar Duarte, 

Rui Santos, Manuela David e Gustavo Nolasco). Os Professores Sérgio Jesus e Maria 

João Bebianno ausentaram-se da sala durante a votação. 

A abertura do mestrado em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais foi aprovada 

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

Pires, Gustavo Nolasco, Jacinta Fernandes, Manuela David, Maria João Bebianno, 

Óscar Ferreira, Rui Santos, Sérgio Jesus e Robertus Potting) e oito votos contra 

(Graça Marques, Lurdes Cristiano, Susana Carreira, José Moreira, João Varela, 

Paulo Martel, Rui Marreiros e Rafael Santos). O Prof. José Paulo Pinheiro ausentou-

se da sala durante a votação. 

A abertura do mestrado em Hortofruticultura foi recusada por maioria, com 

dezassete votos contra (Graça Marques, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Jacinta 

Fernandes, Manuela David, Rui Santos, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Maria 

João Bebianno, José Paulo Pinheiro, Susana Carreira, José Moreira, Sérgio Jesus, 

Paulo Martel, Rui Marreiros, João Varela e Robertus Potting) e dois votos a favor 
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(Amílcar Duarte e Carla Antunes). O Prof. Gustavo Nolasco ausentou-se da sala 

durante a votação. 

A abertura do mestrado em Inovação Química e Regulamentação foi aprovada por 

unanimidade. 

A abertura do mestrado em Qualidade em Análises foi aprovada por unanimidade. 

Os Professores Amílcar Duarte e Manuela David ausentaram-se da reunião. Durante 

a ausência do Prof. Amílcar Duarte a reunião foi secretariada pela Prof.ª Jacinta 

Fernandes. 

A abertura do mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambiental foi aprovada por 

maioria, com onze votos a favor (Rafael Santos, Carla Antunes, Maria João 

Bebianno, José Paulo Pinheiro, Susana Carreira, José Moreira, Sérgio Jesus, Paulo 

Martel, Robertus Potting, Jacinta Fernandes, João Varela) e seis votos contra (Graça 

Marques, Lurdes Cristiano, Rui Santos, Cristina Veiga-Pires, Rui Marreiros, Gustavo 

Nolasco). 

A abertura do mestrado em Energias Renováveis e Gestão de Energia foi aprovada 

por unanimidade, ficando sujeita à acreditação (condicional) pela A3ES. 

Ponto 6. Contração do Tenente-Coronel José Manuel da Rosa Pinto como 

professor auxiliar convidado a 30%, sem remuneração, por um ano.  

O Presidente do Conselho Científico prestou algumas informações sobre o processo. 

Foi aprovado por unanimidade a nomeação dos Professores Manuela David e José 

Monteiro como relatores para emitir parecer sobre esta contratação.  

Foi aprovada por unanimidade a proposta de contratação do Tenente-Coronel José 

Manuel da Rosa Pinto como professor auxiliar convidado a 30%, sem remuneração, 

por um ano, tendo em conta os pareceres dos relatores. 

Ponto 7. Propostas de contratação de professor auxiliar convidado, a 

tempo parcial a 10%, sem remuneração, para o DCBB. 

a. Doutor Ricardo Mário Bastos Leite. 

b. Doutor Rodrigo da Silva Costa 

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

A Prof.ª Graça Marques estava ausente da sala durante esta votação. 

Os docentes a contratar colaborarão na lecionação da unidade curricular de 

Metagenómica Ambiental do Mestrado em Biologia Molecular e Microbiana.  

As horas de docência propostas pelo DCBB estão distribuídas da seguinte forma:  

O Doutor Ricardo Leite lecionará um total de 10 horas: 3 horas teóricas, 2 horas 

teórico-práticas e 5 horas práticas.  

O Doutor Rodrigo Costa lecionará um total de 16 horas: 4 horas teóricas, 1 hora 

teórico-prática, 10 horas práticas e 1 hora de seminário. 

O Prof. Sérgio Jesus ausentou-se da reunião. 

Foi aprovado por unanimidade a nomeação das Professoras Margarida Castro e 

Margarida Reis como relatoras para emitir parecer sobre estas contratações.  

Tendo em conta os pareceres apresentados, a proposta de contratação dos 

Doutores Ricardo Mário Bastos Leite e Rodrigo da Silva Costa foi aprovada por 

maioria, com treze votos a favor (Robertus Potting, Jacinta Fernandes, Lurdes 

Cristiano, Rafael Santos, Rui Santos, Carla Antunes, Maria João Bebianno, Susana 

Carreira, Sérgio Jesus, Paulo Martel, João Varela, Rui Marreiros e Gustavo Nolasco) 

e dois votos contra (José Paulo Pinheiro e José Moreira). 
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Ponto 8. Licenças sabáticas. 

O Conselho Científico manifestou preocupação com os timings da aprovação 

superior (diretor, reitoria) das licenças sabáticas, dado que esses timings dificultam 

a candidatura dos docentes a bolsas. Se for necessário, o presidente do CC irá 

informar-se se pode comunicar diretamente à reitoria as licenças sabáticas 

aprovadas pelo CC (sem passar pelo Diretor). 

a. Autorizadas parcialmente no ano anterior. 

Foi lembrado ao Conselho que há um conjunto de licenças sabáticas que tiveram 

início no segundo semestre de 2013/14 e que continuarão durante o primeiro 

semestre de 2014/15. Os docentes que se encontram nessa situação são os 

seguintes: 

 Peter Stallinga (DEEI) 

 Ana Isabel da Costa Conceição Guerra (DM) 

 José Luís Nunes do Carmo (DM) 

 Nélia Maria Pontes Amado (DM) 

 André Duarte Lopes (DQF) 

 Maria de Lurdes dos Santos Cristiano (DQF) 

 Filomena Maria Coelho Guerra da Fonseca (DCBB) 

 Jorge Manuel Martins (DCBB) 

 Isabel Saraiva de Carvalho (DCBB) 

 Na altura o Senhor Reitor, Prof. João Guerreiro, autorizou somente parcialmente o 

gozo de parte da licença que coincide com 2.º semestre de 2013/2014, tendo 

deixado o gozo do 1.º semestre de 2014/2015 estar condicionado pela distribuição 

de serviço docente para 2014/15.  

Há que confirmar se os docentes em causa entregaram os relatórios das licenças 

sabáticas anteriores e se cumpriram os pressupostos legais para a concessão de 

sabática 

 

b. Com início no ano letivo 2014/2015: 

Passou-se de seguida para a apreciação dos pedidos de licença sabática para o ano 

lectivo 2014/2015, constantes no seguinte quadro. 

Docente Depart. Período Inicio Termo  

DF      

José Maria Longras Figueiredo DF 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

Valentin Bessergenev DF 1 ano Fevereiro 2015 Janeiro 2016 

DEEI      

Sérgio Manuel Machado Jesus DEEI 1 ano Fevereiro 2015 Janeiro 2016 

DM      

Rui Carlos de Maurício Marreiros  DM 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

Marco Mackaaij DM 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

DQF      

Ana Maria dos Santos Rosa da Costa DQF 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

Igor Khmelinskii DQF 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

José António de Sousa Moreira DQF 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

DCBB      

Anabela Maria Lopes Romano DCBB 1 semestre Setembro 2014 Janeiro 2015 

Natália Tomás Marques DCBB 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

Maria Dulce Carlos Antunes DCBB 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

Rui Orlando Pimenta Santos DCBB 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 
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DCTMA      

Helena Maria Leitão Demigné Galvão DCTMA 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

Paulo José Relvas de Almeida DCTMA 1 ano Setembro 2014 Agosto 2015 

O pedido de licença sabática do Prof. José Maria Longras Figueiredo (DF) foi 

aprovado por unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática do Prof. Valentin Bessergenev (DF) foi aprovado por 

unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática do Prof. Sérgio Manuel Machado Jesus (DEEI) foi 

aprovado por unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática do Prof. Rui Carlos de Maurício Marreiros (DM) foi 

aprovado por unanimidade, com 14 votos. O Prof. Rui Marreiros esteve ausente 

durante a votação. 

O pedido de licença sabática do Prof. Marco Arien Mackaaij (DM) foi aprovado por 

unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática da Prof.ª Ana Maria dos Santos Rosa da Costa (DQF) 

foi aprovado por unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática do Prof. Igor Khmelinskii (DQF) foi aprovado por 

unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática do Prof. José António de Sousa Moreira (DQF) - foi 

aprovado por unanimidade, com 14 votos. O Prof. José Moreira esteve ausente 

durante a votação. 

O pedido de licença sabática da Prof.ª Anabela Maria Lopes Romano (DCBB) foi 

aprovado por unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática da Prof.ª Natália Tomás Marques (DCBB) foi aprovado 

por unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática da Prof.ª Maria Dulce Carlos Antunes (DCBB) foi 

aprovado por unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática do Prof. Rui Orlando Pimenta Santos (DCBB) foi 

aprovado por unanimidade, com 14 votos. O Prof. Rui Santos esteve ausente 

durante a votação. 

O pedido de licença sabática da Prof.ª Helena Maria Leitão Demigné Galvão 

(DCTMA) foi aprovado por unanimidade, com 15 votos. 

O pedido de licença sabática do Prof. Paulo José Relvas de Almeida (DCTMA) foi 

aprovado por unanimidade, com 15 votos. 

Ponto 9. Alteração à Distribuição de Serviço Docente do DEEI e do DM, ano 

letivo 2013/2014. 

Foi aprovado por unanimidade o pedido de alteração à distribuição do serviço 

docente do Departamento de Matemática referente ao ano letivo 2013/2014. 

Não foi votada a alteração do SD do DEEI. 

Ponto 10. Proposta de revisão ao Regulamento de Avaliação da 

Universidade do Algarve. 

Este ponto da ordem de trabalhos não foi debatido.  

Ponto 11. Definição dos critérios de ingresso em programas de 

doutoramento e/ou mestrado. 

Este ponto da ordem de trabalhos não foi debatido.  
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Ponto 12. Procedimentos para a preparação de minuta de edital de 

concursos para professores. 

O Presidente do Conselho Científico informou os presentes de que houve uma 

alteração por parte da reitoria relativamente aos júris dos concursos de carreira. 

A Prof.ª Maria João Bebianno manifestou estranheza sobre a forma como o 

processo está a ser conduzido (pela reitoria), especialmente quanto à forma como 

são definidos os critérios (não ser um processo interno da instituição) de avaliação 

dos candidatos. Considera que o Conselho Científico deveria ter uma palavra a dizer 

sobre a percentagem de ponderação dos critérios.  

O Presidente disse que acha que o processo está a ser conduzido de acordo com a 

lei; o regulamento nº 520/2010 (9 junho de 2010) diz que o júri terá de definir os 

parâmetros de avaliação, métodos e critérios de seleção e sistema de avaliação e 

classificação final. Todos os critérios vêm definidos na Lei e o júri só tem de se 

pronunciar sobre a ponderação dos critérios (parâmetros). 

A Prof.ª Lurdes Cristiano disse que a reitoria tem de garantir a conformidade legal 

dos editais mas nós, na Faculdade, devemos ter algo a dizer sobre o perfil dos 

candidatos e portanto sobre as ponderações. 

O Presidente irá informar a reitoria de que o Conselho Científico entende que a 

instituição (neste caso, a faculdade) deve participar e ter capacidade de contribuir 

para a definição dos critérios e publicação do edital. 

Ponto 13. Extinção do Centro de Estudos e Desenvolvimento GLACIP. 

O Prof. Gustavo Nolasco deu algumas explicações sobre este assunto. Os membros 

deste Centro passaram a integrar um novo Centro e como não podem estar em 

dois centros, os membros da comissão científica do Centro pedem a extinção do 

mesmo.  

Na sequência do pedido efetuado pela Coordenadora do Centro, Prof.ª Isabel 

Carvalho, para extinção do GLACIP, o Senhor Reitor solicita agora parecer ao 

Conselho Científico. 

Foi aprovado por unanimidade dar parecer favorável à extinção do GLACIP. 

No final da reunião, a minuta da ata foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:00H, 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 

 

 


