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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 3/2014 

Aos doze dias do mês de março 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 3/2014 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  

Maria Jacinta Silva Fernandes  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Margarida Miranda de Castro 

Maria Manuela Antunes Marques David 

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira  

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos 

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Sérgio Manuel Machado Jesus  

Susana Paula Graça Carreira  

Vera Linda Ribeiro Marques 

 

Justificaram a ausência os professores João Carlos Serafim Varela, José António de 

Sousa Moreira, Maria João Anunciação Franco Bebianno, Rui Orlando Pimenta 

Santos e Tomasz Boski. 

 

Também não compareceram à reunião os professores Adelino Vicente Mendonça 

Canário e Guilherme Nuno de Passos Correia Matos Ferreira. 

 

Os Professores Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques e José Paulo 

Soares Pinheiro encontram-se com estatuto de equiparação a bolseiro. 

 

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

professora Margarida Cristo, Presidente do Conselho Pedagógico. 

 

Tendo em conta que o Professor Amílcar Duarte não estava presente no início da 

reunião, esta foi secretariada pelo Professor Rui Marreiros. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Aprovação da ata da reunião ordinária n.º 2/2014. 

2. Informações. 

3. Proposta de revisão ao Regulamento de Avaliação da Universidade do Algarve.  

4. Ingresso em programas de doutoramento/mestrado.  

5. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor Peter 

Stallinga. 

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

indeterminado dos professores auxiliares: 

a. Isabel Maria Alves Barrote.  
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b. Desidério Luís Sares Batista.  

7. Aprovação de contratação por tempo indeterminado do professor auxiliar 

Miguel Reimão Lopes da Costa.  

8. Pedido de licença sabática da Prof.ª Alice Newton para o ano letivo 

2014/2015. 

9. Critérios de ingresso nos 2.ºs ciclos dos Mestrados Integrados em Engenharia 

do Ambiente, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, Engenharia Biológica 

e Ciências Farmacêuticas. 

10. Aprovação da Distribuição Serviço Docente definitiva, ano letivo 2013/2014. 

11. Proposta de criação do curso de mestrado em Matemática e Aplicações. 

12. Proposta de criação do curso de pós-graduação em Matemática e Aplicações. 

13. Aprovação dos Regulamentos dos Relatórios de Atividade Profissional dos 

mestrados em: 

a. Engenharia Informática.  

b. Energias Renováveis e Gestão de Energia. 

14. Aprovação do Guião de avaliação para a unidade curricular de “Introdução à 

Investigação” do mestrado em Engenharia Informática.  

15. Aprovação do Guião de avaliação para a unidade curricular de “Plano de 

Dissertação” do mestrado em Energias Renováveis e Gestão de Energia.  

16. Proposta de abertura do mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros 

(SIMCO), ano letivo 2014/2015.  

17. Proposta de Direção de Curso para o mestrado em Sistemas Marinhos e 

Costeiros (SIMCO).  

18. Alteração ao plano de transição do mestrado em Geomática. 
19. Decisão sobre a abertura do Ano Zero na FCT no ano letivo 2014/2015. 

 

Ao iniciar a reunião, o Presidente propôs a introdução das seguintes alíneas no 

ponto 11 da ordem de trabalhos: 

b) Proposta de criação do curso de mestrado em Redes de Sensores e Sistema 

Inteligentes; 

c) Proposta de criação do curso de mestrado em Engenharia e Tecnologia Oceânica 

- Master in Oceanic Technology and Engineering; 

d) Proposta de criação do curso de mestrado em Informática Médica; 

 

O Presidente propôs ainda a inclusão dos pontos extras 20, 21 e 22: 

20. Proposta de abertura do Curso de Verão (Curso Livre) “Ocean Technology 

Summer School”; 

21. Ratificação da abertura de cursos de Pós-graduação (por lapso não foram 

incluídos na Ordem de Trabalhos da reunião 2/2014) 

- Ecohidrologia Costeira [aulas lecionadas com o 1.º ano do mestrado em 

Ecohidrologia]; 

- Sistemas de Informação Geográfica – SIG [aulas lecionadas com o 1.º ano do 

mestrado em Geomática]; 

22. Proposta de abertura do Mestrado em Biotecnologia (tendo em conta a 

fundamentação apresentada pela Direção de Curso). 

Estas propostas foram aprovadas por unanimidade. 

Ponto 1. Aprovação da ata da reunião n.º 2/2014. 

Após introduzida uma pequena correção, a ata da reunião n.º 2/2014 foi aprovada 

por unanimidade. 

Ponto 2. Informações. 

O Presidente informou sobre o procedimento para preparação de minuta de Edital 

de Concursos de Pessoal Docente e leu a resposta do Prof. Tomas Boski sobre este 

assunto. 
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Informou ainda: 

- Sobre a Criação da Pós-graduação em “Responsabilidade Ambiental” – Prof. Luís 

Nunes; 

- Que a Comissão do doutoramento em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente 

está a preparar uma candidatura ao respetivo programa que terá a mesma 

designação do programa doutoral em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, que 

foi acreditado pela A3ES e terá como parceiros o CIMA, CCMAR e o CESE da UNL; 

- Sobre as UC’s de opção em funcionamento para 2014/2015. 

O Director informou que a A3ES aprovou o Mestrado em Sistemas Marinhos e 

Costeiros e o Mestrado Urban Water Cycle. 

Ponto 3. Proposta de revisão ao Regulamento de Avaliação da Universidade 

do Algarve.  

Este ponto não foi debatido na reunião nº 2/2014. Foi feito o ponto da situação em 

relação a este ponto, lembrando que “na última reunião do CC antes das férias de 

Natal foi decidido formar uma Comissão constituída pelos Professores Robertus 

Potting, Manuela David e Lurdes Cristiano, com o objetivo de recolher contributos 

dos docentes da FCT para melhorar o Regulamento de Avaliação e ainda de 

elaborar uma proposta que será discutida e submetida a aprovação por parte do 

Conselho Científico. A comissão recolheu os tais contributos e elaborou, junto com 

a Presidente do CP, a proposta de melhoramento do Regulamento que se encontra 

na documentação”. 

Os Professores Cristina Veiga-Pires, Rafael Santos e Lurdes Cristiano chamaram a 

atenção para o facto dos alunos de mestrado terem acesso às épocas de finalistas 

dos 3º e 5º anos. Tendo em conta que os alunos com direito a alguns exames 

especiais (estatutos de trabalhador estudante e de finalista) são automaticamente 

inscritos pelos serviços académicos, o Professor Rafael Santos disse que aqueles 

deveriam avisar o docente responsável da sua intenção de fazer o exame. Foi posta 

à votação a seguinte proposta: “Os alunos com inscrição automática ao abrigo de 

estatuto (trabalhador estudante e de finalista) devem avisar o docente responsável 

da sua intenção de fazer o exame até cinco dias úteis do início da época” (art. 12º. 

10). A proposta foi aprovada por unanimidade. 

O regulamento, com as alterações aprovadas, foi aprovado por unanimidade. 

Ponto 4. Ingresso em programas de doutoramento/mestrado. 

Este ponto que não tinha sido debatido na reunião nº 2/2014, também não foi 

debatido na presente reunião. 

Ponto 5. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor 

Peter Stallinga. 

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

a 30 dias) do professor Peter Stallinga para se deslocar a várias cidades 

estrangeiras (São Paulo, Amsterdão, Varsóvia e Hong Kong), de 10/2/2014 a 

9/2/2015 (até ao início do 2º semestre do ano lectivo de 2014/2015), para visitar 

grupos de investigação e assistir a conferências, no âmbito da licença sabática. 

Ponto 6. Indicação dos relatores para o processo de contratação por termo 

indeterminado dos professores auxiliares. 

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

deste ponto. 

a. Isabel Maria Alves Barrote.  

A Professora Margarida Castro disse que a actividade da Professora Isabel Barrote é 

toda na área da Biologia Marinha (Biotecnologia e Botânica Marinha); assim sendo 

propôs os seguintes relatores para o processo de contratação por tempo 

indeterminado da Professora Isabel Barrote: Professora Deborah Power, Professora 
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Catedrática do DCCB da Universidade do Algarve e a Professora Vanda Costa Brotas 

Gonçalves, Professora Catedrática do Departamento de Biologia Vegetal da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esta proposta foi aprovada por 

unanimidade. 

b. Desidério Luís Sares Batista.  

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

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

auxiliar Desidério Luís Sares Batista: professora Maria Teresa Lencastre de Melo 

Breiner Andersen, professora catedrática do Departamento de Geociências, 

Ambiente e Ordenamento do Território da Universidade do Porto e professor João 

Pinto Guerreiro, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade 

do Algarve. 

Ponto 7. Aprovação de contratação por tempo indeterminado do professor 

auxiliar Miguel Reimão Lopes da Costa. 

Este ponto da ordem de trabalhos não foi debatido pois ainda não chegaram os 

pareceres dos relatores. 

Ponto 8. Pedido de licença sabática da Prof.ª Alice Newton para o ano 

letivo 2014/2015.  

Foi feito o ponto da situação em relação a este ponto, lembrando que este pedido 

chegou no CC fora do prazo, depois da aprovação “em bloco” das licenças 

sabáticas. A Prof.ª Alice Newton considerou que não podia pedir a licença antes de 

se assegurar que as suas aulas iriam ser lecionadas, de acordo com o ponto 3 do 

Art.º 26.º do Despacho RT.050/2013 (ver anexo). Só teve aquela certeza após a 

realização da última reunião do Conselho Científico onde foi debatido este assunto. 

O pedido foi aprovado por unanimidade no Conselho de Departamento do DQF. 

O Professor Rui Marreiros ausentou-se neste ponto, passando a reunião a ser 

secretariada pelo professor Rui Guerra. 

A Professora Cristina Veiga-Pires disse que a Professora Alice Newton deveria ter 

feito o seu pedido de licença sabática no prazo estipulado, há cerca de um mês 

atrás. Além disso referiu que a situação do serviço docente do novo Mestrado em 

Sistemas Marinhos e Costeiros não estava suficientemente esclarecida e que a 

Professora Alice Newton poderia ser necessária para o assegurar no próximo ano. 

Neste sentido também se manifestou a Professora Margarida Castro. 

A Professora Lurdes Cristiano disse que todo o serviço docente do DQF estava 

assegurado e que situações de mestrado com abertura não comprovada nunca 

foram, no passado, motivo para rejeitar licenças sabáticas. Frisou ainda que o 

serviço docente da Professora Alice Newton foi sempre validado pelos meios 

habituais, como todos os outros docentes, e que não haveria qualquer justificação 

para tratar a concessão desta licença sabática de forma diferente dos restantes 

docentes. Seguiu-se então a votação com o seguinte resultado: 

O pedido de licença sabática da Professora Alice Newton (DQF) foi rejeitado por 

maioria, com oito votos contra (Carla Antunes, Cristina Veiga-Pires, Gustavo 

Nolasco, Jacinta Fernandes, Manuela David, Margarida Castro, Óscar Ferreira e 

Susana Carreira) e seis votos a favor (Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Rui Guerra,  

Sérgio Jesus, Vera Marques e Robertus Potting). 

 

Ponto 9. Critérios de ingresso nos 2.ºs ciclos dos Mestrados Integrados em 

Engenharia do Ambiente, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, 

Engenharia Biológica e Ciências Farmacêuticas. 

Foi feito o ponto da situação em relação a este ponto, lembrando que a Diretora do 

curso de MIEA alertou o Presidente do CC de que o Regulamento do ciclo de 

estudos de mestrado integrado da Universidade do Algarve no seu n.º 3 do artigo 
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3.º indica que “O acesso e o ingresso no 2.º ciclo do mestrado integrado rege-se 

pelas seguintes normas: (…) c) O número de vagas em cada mestrado integrado 

deve ser aprovado anualmente pelo Reitor, sendo os critérios de seleção para 

ingresso da responsabilidade do Conselho Científico.”. Note-se que o mesmo artigo 

não existe no regulamento para os outros 2ºs ciclos. 

Os critérios de ingresso no 2.º ciclo do Mestrado Integrado em Engenharia do 

Ambiente (MIEA) anexos aos documentos da reunião propostos pela Direção do 

Curso foram aprovados por unanimidade. 

Questionado pela Professora Margarida Castro, o Professor Sérgio Jesus esclareceu 

que a ordem dos engenheiros só reconhece os alunos que entrem nos 2ºs ciclos já 

com um 1º ciclo de engenharia. Os critérios de ingresso no 2.º ciclo do Mestrado 

Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações (MIEET) anexos aos 

documentos da reunião propostos pela Direção do Curso foram aprovados por 

unanimidade. 

Sobre o do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), tornou-se 

consensual que dever-se-ia garantir o acesso de alunos que tenham concluído 

cursos da área das Ciências Farmacêuticas mas que possam não se chamar assim. 

Deste modo foi proposta a seguinte alteração nos respectivos critérios de ingresso: 

no ponto 3 (admissão) acrescentar (“ou equivalente”). Com esta alteração a 

proposta dos critérios de ingresso no 2.º ciclo do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) foi aprovada por unanimidade. 

O professor Rui Marreiros regressou à reunião neste ponto, passando de novo a 

secretariá-la. 

Os critérios de ingresso no 2.º ciclo do Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

(MIEB) não foram debatidos por falta dos documentos correspondentes. 

Ponto 10. Aprovação da Distribuição Serviço Docente definitiva, ano letivo 

2013/2014. 

A distribuição de serviço docente definitiva do DM, do ano letivo 2014/2015, foi 

aprovada por unanimidade. 

A Professora Lurdes Cristiano propôs que as Professoras Albertina Gonçalves (1,5 

horas) e Dulce Antunes (1,5 horas) fossem retiradas da distribuição de serviço 

docente do DQF por não pertencerem a este. Com esta alteração a distribuição de 

Serviço docente definitiva do DQF, do ano letivo 2014/2015, foi aprovada por 

unanimidade. 

A distribuição de serviço docente definitiva do DF, do ano letivo 2014/2015, foi 

aprovada por unanimidade. 

A distribuição de serviço docente definitiva do DEEI, do ano letivo 2014/2015, foi 

aprovada por unanimidade. 

A distribuição de serviço docente definitiva do DCTMA, do ano letivo 2014/2015, foi 

aprovada por unanimidade. 

A Professora Margarida Castro propôs que fossem reduzidas as horas das 

comissões de curso (mestrados) que funcionam sem terem entrado alunos. Foi 

proposto serem contadas 60 horas durante a edição (2 anos) do mestrado. Com 

esta alteração a distribuição de serviço docente definitiva do DCCB, do ano letivo 

2014/2015, foi aprovada por maioria, com um voto contra (Professor Gustavo 

Nolasco). 
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Ponto 11a. Proposta de criação do curso de mestrado em Matemática e 

Aplicações. 

Foi feito o ponto da situação em relação a este ponto, lembrando que no dia 

19/02/14 o CC pediu aos departamentos intenções para criar novos 2ºsciclos, 

devendo fornecer alguma informação chave para o efeito. O Prof. Nenad Manojlovic 

enviou a proposta deste Mestrado. A criação deste curso já foi aprovada no 

Conselho Científico na sua reunião n.º 5/2013 e na reunião n.º 6/2013 procedeu-se 

à alteração do plano de estudos. Infelizmente, o curso não foi aprovado na reunião 

do Senado no fim do ano passado, pelo que não poderá entrar em funcionamento 

no ano letivo 2014/15. Porém, o DM mantém a sua intenção de criar este mesmo 

curso, agora para entrar em funcionamento no ano letivo 2015/16. 

O Professor Rafael Santos fez uma descrição resumida do processo conducente à 

criação deste mestrado. A proposta de intenção de criar o curso de mestrado em 

Matemática e Aplicações foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 11b. Proposta de criação do curso de mestrado em Redes de 

Sensores e Sistema Inteligentes. 

A proposta de intenção de criar o curso de mestrado em Redes de Sensores e 

Sistema Inteligentes foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 11c. Proposta de criação do curso de mestrado em Engenharia e 

Tecnologia Oceânica - Master in Oceanic Technology and Engineering. 

A proposta de intenção de criar o curso de mestrado em Engenharia e Tecnologia 

Oceânica - Master in Oceanic Technology and Engineering foi aprovada por 

unanimidade. 

 

Ponto 11d. Proposta de criação do curso de mestrado em Informática 

Médica. 

A proposta de intenção de criar o curso de mestrado em Informática Médica foi 

aprovada por unanimidade. 

Ponto 12. Proposta de criação do curso de pós-graduação em Matemática e 

Aplicações. 

A proposta de intenção de criar o curso de pós-graduação em Matemática e 

Aplicações foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 13. Aprovação dos Regulamentos dos Relatórios de Atividade 

Profissional dos mestrados em: 

Os Regulamentos já foram aprovados no Conselho Pedagógico. 

a. Engenharia Informática.  

A proposta de Regulamento do Relatório de Atividade Profissional do mestrado em 
Engenharia Informática foi aprovada por unanimidade. 

b. Energias Renováveis e Gestão de Energia. 

A proposta de Regulamento do Relatório de Atividade Profissional do mestrado em 

Energias Renováveis e Gestão de Energia foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 14. Aprovação do Guião de avaliação para a unidade curricular de 

“Introdução à Investigação” do mestrado em Engenharia Informática. 

O Guião já foi aprovado no Conselho Pedagógico. O Conselho Científico considerou 

que não compete a este órgão aprovar as regras de avaliação de disciplinas 

individuais. 
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Ponto 15. Aprovação do Guião de avaliação para a unidade curricular de 

“Plano de Dissertação” do mestrado em Energias Renováveis e Gestão de 

Energia. 

O Guião já foi aprovado no Conselho Pedagógico. O Conselho Científico considerou 

que não compete a este órgão aprovar as regras de avaliação de disciplinas 

individuais. 

 

Ponto 16 - Proposta de abertura do mestrado em Sistemas Marinhos e 

Costeiros (SIMCO), ano letivo 2014/2015. 

A proposta de abertura do mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros (SIMCO), 

para o ano letivo 2014/2015 foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 17 - Proposta de Direção de Curso para o mestrado em Sistemas 

Marinhos e Costeiros (SIMCO). 

Este ponto da ordem de trabalhos não foi debatido pois não foi apresentada 

nenhuma proposta de Direção de Curso. 

O Professor Amílcar Duarte entrou na sala, integrando-se na reunião. 

 

Ponto 18 - Alteração ao plano de transição do mestrado em Geomática. 

A proposta de alteração ao plano de transição do mestrado em Geomática, enviada 

pela Direção de curso, foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 19 - Decisão sobre a abertura do Ano Zero na FCT no ano letivo 

2014/2015. 

O Director da FCT, Professor Rui Silva, informou que dos 53 alunos inscritos no Ano 

Zero no ano letivo passado, somente 6 (11%) passaram a inscrever-se neste ano 

letivo em cursos administrados pela FCT/UAlg. E questionou o CC: será que vale a 

pena continuarmos a dedicar 6×90 = 540 horas de docência dos departamentos da 

FCT a esta iniciativa, ou será melhor reatribuir o esforço a outras iniciativas, talvez 

com mais rendimento? Na sua opinião, seria preferível dedicar a carga horária 

afecta ao Ano Zero aos actuais alunos da UAlg. Também as Professoras Lurdes 

Cristiano e Cristina Pires se manifestaram neste sentido. 

Os Professores Rafael Santos, Susana Carreira, Sérgio Jesus, Margarida Castro e 

Rui Marreiros manifestaram-se no sentido de que é cedo para tirar conclusões 

definitivas sobre a validade do Ano Zero. 

A proposta de abertura do Ano Zero foi aprovada por maioria, com oito votos a 

favor (Amílcar Duarte, Carla Antunes, Margarida Castro, Rafael Santos, Rui Guerra, 

Rui Marreiros, Susana Carreira e Robertus Potting) e seis votos contra (Cristina 

Veiga-Pires, Gustavo Nolasco, Jacinta Fernandes, Lurdes Cristiano, Sérgio Jesus e 

Vera Marques). 

A Professora Susana Carreira ausentou-se da reunião. 

 

Ponto 20. Proposta de abertura do Curso de Verão (Curso Livre) “Ocean 

Technology Summer School”. 

A proposta de abertura do Curso de Verão (Curso Livre) “Ocean Technology 

Summer School”, para o ano letivo 2014/2015 foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 21. Ratificação da abertura de cursos de Pós-graduação: 

a) Ecohidrologia Costeira [aulas lecionadas com o 1.º ano do mestrado em 

Ecohidrologia]; 

b) Sistemas de Informação Geográfica – SIG [aulas lecionadas com o 1.º ano do 

mestrado em Geomática]. 

 

Foi ratificada a abertura de ambos os cursos por unanimidade. 
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Ponto 22. Proposta de abertura do Mestrado em Biotecnologia. 

A Professora Margarida Castro disse que este mestrado sempre teve alunos nos 

anos anteriores, embora não os tivesse tido no ano passado, ao abrigo do que fora 

acordado sobre o seu funcionamento em anos alternados. O Professor Robertus 

Potting lembrou que a decisão de abertura dos mestrados teve em conta o número 

de alunos nos dois anos anteriores independentemente das inscrições iniciais. Foi 

proposta a abertura deste mestrado com a condição de virem a ter lugar 12 pré-

inscrições pagas até Julho. Esta proposta foi aprovada por maioria com onze votos 

a favor (Amílcar Duarte, Carla Antunes, Gustavo Nolasco, Jacinta Fernandes, Lurdes 

Cristiano, Margarida Castro, Robertus Potting, Rui Guerra, Rui Marreiros, Sérgio 

Jesus e Vera Marques) e dois votos contra (Cristina Veiga-Pires e Rafael Santos que 

entregou declaração de voto). A Professora Cristina Veiga-Pires entregou a 

declaração de voto infra: 

“Votei contra a Abertura do Mestrado em Biotecnologia porque, tal como no caso do 

pedido de sabática da Professora Alice Newton, considero que este ponto não 

deveria ter entrado na ordem do dia desta reunião uma vez que a decisão sobre as 

aberturas (e as sabáticas) tinha sido programada e realizada com critérios na 

última reunião do CC. Considero pois que este CC não deveria aceitar pedidos fora 

do prazo ou reapreciar decisões tomadas anteriormente. Isto não permite nunca 

estabelecer bases para uma preparação coerente e atempada dos procedimentos, 

nem dá igualdade de oportunidade a todos. Para um bom funcionamento desta 

faculdade, este conselho deve estabelecer e manter uma estratégia de trabalho, 

incluindo regras e prazos que permitem programar e fazer as coisas 

atempadamente e de forma organizada. Mais considero que o facto de voltar a 

votar a abertura deste mestrado quebra critérios estabelecidos na última reunião e 

abre a porta a que todos os mestrados solicitem uma nova apreciação da sua 

abertura, destruindo o esforço anteriormente desenvolvido para uma abertura dos 

mestrados, pensada e com critérios, e voltando ao "abre-se tudo e logo se vê".” 

 

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 Professor Rui Marreiros que a secretariou. 

 

O Presidente do Conselho Científico O Secretário (substituto) do CC 

 

 

Prof. Doutor Robertus Potting  Prof. Doutor Rui Marreiros 


