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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 4/2014 

Aos nove dias do mês de abril 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 4/2014 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  

João Carlos Serafim Varela  

José António de Sousa Moreira  

José Paulo Soares Pinheiro 

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Jacinta Silva Fernandes  

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  

Rui Orlando Pimenta Santos 

Susana Paula Graça Carreira  

Vera Linda Ribeiro Marques 

 

Justificaram a ausência os professores, Gustavo Nuno Barbosa Nolasco e Maria João 

Anunciação Franco Bebianno. 

 

Faltaram à reunião os professores Adelino Vicente Mendonça Canário, Guilherme 

Nuno de Passos Correia Matos Ferreira, Sérgio Manuel Machado Jesus e Tomasz 

Boski  

 

Participaram na reunião o Professor Rui Cabral e Silva, Diretor da Faculdade e a 

Professora Margarida Cristo, Presidente do Conselho Pedagógico. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Aprovação da ata da reunião ordinária n.º 3/2014. 

2. Informações. 

3. Ingresso em programas de doutoramento/mestrado.   

4. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) da professora Isabel 

Maria Marques Saraiva de Carvalho. 

5. Indicação de relator para o processo de contratação por termo indeterminado 

da professora auxiliar Isabel Maria Alves Barrote.  

6. Aprovação de contratação por tempo indeterminado do professor auxiliar 

Miguel Reimão Lopes da Costa.   

7. Assuntos para discussão com o Senhor Reitor na Secção Científica do Senado. 

8. Análise do Despacho Reitoral 16/2014 - Fixação de vagas e número mínimo 

de 8 alunos para os cursos de mestrados. 
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9. Análise da abertura da licenciatura em Ciências do Mar no ano letivo 

2014/2015. 

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

Costeiros (SIMCO).   

11. Proposta de alteração ao doutoramento em Engenharia Eletrónica e 

Telecomunicações (DEEI). 

12. Recurso da candidata Gabrielle Mallet relativo à não aceitação da sua 

candidatura ao programa de doutoramento em Ciências Biotecnológicas, pela 

Direção de curso. 

13. Aulas de recuperação para os alunos do 1.º ano, 1.ª vez, ano letivo 

2014/2015. 

14. Designação de dois relatores e decisão sobre processo de equivalência de 

habilitações estrangeiras, do diploma de “Técnica de Programação e 

Matemática”, Universidade Estatal Russa Immanuel Kant, Rússia, de Tatiana 

Kikot. 

15. Proposta de alteração ao plano de estudos do mestrado em Gestão da 

Qualidade e Marketing Agroalimentar, curso em colaboração com a 

Universidade de Évora. 

16. Participação da Universidade do Algarve na candidatura ao programa de 

doutoramento FCT em Engenharia Informática, DEICS (DEEI). 

17. Aprovação da distribuição de serviço docente para o ano letivo 2014/2015. 

18. Unidade curriculares de opção em funcionamento no ano letivo 2014/2015 

(apenas as que envolvem acréscimo de serviço docente). 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião n.º 3/2014. 

Após introduzida uma pequena correção, a ata da reunião n.º 3/2014 foi aprovada 

por unanimidade. 

Ponto 2 - Informações. 

O Diretor da Faculdade informou que todos os cursos da área de Informática foram 

aprovados pela A3ES. Deu ainda informação sobre o Encontro Nacional de 

Estudantes de Biologia a decorrer no fim-de-semana seguinte, na Universidade do 

Algarve. 

Ponto 3 - Ingresso em programas de doutoramento/mestrado. 

O documento que especifica os critérios de ingresso em programas de 

doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia proposto pelo Professor 

Sérgio Jesus, e previamente enviado aos membros do Conselho, foi discutido e 

aprovado por unanimidade com pequenas alterações. 

A Prof.ª Vera Marques passou a fazer parte dos trabalhos. 

Ponto 4 - Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) da 

professora Isabel Maria Marques Saraiva de Carvalho. 

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

a 30 dias) da professora Isabel Carvalho para se deslocar ao Department of Food 

Chemistry and Nutrition (Medical College Jagiellonien Medyczna) em Cracóvia, 

Polónia de 15-3-2014 a 15-07-2014, no âmbito da licença sabática.  

Ponto 5 - Indicação de relator para o processo de contratação por termo 

indeterminado da professora auxiliar Isabel Maria Alves Barrote. 

A Professora Carla Antunes ausentou-se da reunião neste ponto. 

Foi aprovado por unanimidade a indicação do Prof. José Leitão como relator para o 

processo de contratação por tempo indeterminado da Professora Auxiliar Isabel 

Maria Alves Barrote. 

Os Professores José Moreira e Amílcar Duarte passaram a fazer parte dos trabalhos. 
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Ponto 6 - Aprovação de contratação por tempo indeterminado do professor 

auxiliar Miguel Reimão Lopes da Costa. 

A manutenção do contrato por tempo indeterminado do Professor Auxiliar Miguel 

Reimão Lopes da Costa foi aprovada por unanimidade.  

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

deste ponto da ordem de trabalhos. 

Ponto 7 - Assuntos para discussão com o Senhor Reitor na Secção 

Científica do Senado. 

A Prof.ª Carla Antunes voltou a participar na reunião. 

Depois de uma breve discussão sobre a constituição e funções do Senado, a Prof.ª 

Margarida Castro propôs que fosse sugerido ao Reitor levar à Secção Científica e 

também à Secção Pedagógica do Senado a discussão sobre o processo de 

aprovação de novos cursos. 

Ponto 8 - Análise do Despacho Reitoral 16/2014 - Fixação de vagas e 

número mínimo de 8 alunos para os cursos de mestrados. 

O Presidente do CC prestou alguns esclarecimentos sobre uma reunião havida com 

o Reitor sobre o número de vagas dos cursos de mestrado. 

A Prof. Cristina Veiga-Pires afirmou que o estabelecimento de um número mínimo 

de vagas faz com que não possamos dar uma resposta afirmativa de aceitação dos 

alunos estrangeiros, a tempo de eles poderem pedir vistos para entrarem em 

Portugal. 

Perante estes condicionalismos, a Profª Cristina Veiga-Pires propôs que os 

mestrados tenham uma só época de candidatura. 

Apesar do novo despacho do Sr. Reitor, tendo em consideração a necessidade de 

captação de alunos estrangeiros, o Conselho considerou que devemos manter a 

publicitação dos mestrados, de acordo com o anteriormente decidido. 

O Prof. Rui Guerra propôs que a UAlg decidisse quais os mestrados a abrir durante 

um período de 3 anos, findo o qual se decidiria que metrados manter e quais os 

que deveriam ser encerrados ou reestruturados. 

Ponto 9 - Análise da abertura da licenciatura em Ciências do Mar no ano 

letivo 2014/2015.  

O Professor Rui Guerra ausentou-se da reunião. 

O Presidente deu conhecimento ao Conselho de uma mensagem do Reitor e de uma 

carta da Comissão de Curso, sobre este assunto. 

Durante a discussão deste ponto, pelas 16:10 entrou na sala o Prof. Rui Santos. 

O Diretor da FCT sublinhou que para que haja uma posição coesa da FCT é 

necessário que a sua posição seja a decidida neste Conselho e que se devem evitar 

discussões e correspondência paralela, sem conhecimento da Direcção da FCT. 

O Prof. Óscar sugeriu que o Conselho decidisse se a FCT deve ou não evocar a 

artigo 17º do despacho das vagas do ano 2013, que admite a abertura de cursos 

com importância estratégica para o país. 

A Prof.ª Cristina Veiga-Pires apresentou alguns argumentos a favor da manutenção 

do curso. 

Seguiu-se uma longa discussão sobre as vantagens e inconvenientes de manter o 

curso de Ciências do Mar. 

Colocado o assunto à votação, foi aprovado por maioria, com 13 votos a favor 

(Amílcar Duarte, Carla Antunes, Cristina Veiga-Pires, José Paulo Pinheiro, Jacinta 

Fernandes, Manuela David, Óscar Ferreira, Rui Marreiros, Rui Santos, Robertus 

Potting, Susana Carreira, João Varela e Vera Marques) e cinco votos contra (Lurdes 

Cristiano, Rafael Santos, Margarida Castro, Graça Marques e José Moreira), apoiar a 

posição da comissão de curso. 

Ponto 10 - Proposta de Direção de Curso para o mestrado em Sistemas 

Marinhos e Costeiros (SIMCO). 
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A Prof.ª Margarida Castro abandonou a reunião às 17 horas. 

Foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta de direção de curso para o 

mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros: Prof. Óscar Ferreira, Prof.ª Alexandra 

Cravo e Prof. José Jacob. 

Ponto 11 - Proposta de alteração ao doutoramento em Engenharia 

Eletrónica e Telecomunicações (DEEI). 

A proposta da Direção do Curso de Doutoramento em Engenharia Eletrónica e 

Telecomunicações de alteração ao programa do respetivo doutoramento, no 

seguimento das recomendações da agência A3ES foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 12 - Recurso da candidata Gabrielle Mallet relativo à não aceitação 

da sua candidatura ao programa de doutoramento em Ciências 

Biotecnológicas, pela Direção de curso. 

O Professor Óscar Ferreira abandonou a reunião às 17:15. 

O Conselho considerou por unanimidade que o parecer da Comissão não permite ao 

Conselho tomar uma decisão devidamente fundamentada sobre o recurso 

apresentado pela candidata. 

A Profª Manuela David saiu da sala às 17:50. 

Ponto 13 - Aulas de recuperação para os alunos do 1.º ano, 1.ª vez, ano 

letivo 2014/2015. 

A discussão deste ponto foi adiada para a seguinte reunião do Conselho. 

Ponto 14 - Designação de dois relatores e decisão sobre processo de 

equivalência de habilitações estrangeiras, do diploma de “Técnica de 

Programação e Matemática”, Universidade Estatal Russa Immanuel Kant, 

Rússia, de Tatiana Kikot. 

Foi aprovada por unanimidade a designação dos professores Pedro Guerreiro e 

Margarida Madeira como relatores para o processo de equivalência de habilitações 

estrangeiras do diploma de “Técnica de Programação e Matemática”, Universidade 

Estatal Russa Immanuel Kant, Rússia, de Tatiana Kikot. 

Tendo por base o parecer elaborado pelos professores Pedro Guerreiro e Margarida 

Madeira, foi aprovado por unanimidade, o pedido de equivalência de habilitações 

estrangeiras, do diploma de “Técnica de Programação e Matemática”, Universidade 

Estatal Russa Immanuel Kant, Rússia, de Tatiana Kikot, ao grau de licenciado em 

Engenharia Informática da Universidade do Algarve. 

O Prof. José Moreira saiu da reunião às 17:55 

Ponto 15 - Proposta de alteração ao plano de estudos do mestrado em 

Gestão da Qualidade e Marketing Agroalimentar, curso em colaboração 

com a Universidade de Évora. 

A proposta de alteração ao plano de estudos do mestrado em Gestão da Qualidade 

e Marketing Agroalimentar, curso em colaboração com a Universidade de Évora, foi 

aprovada por unanimidade.  

O Prof. Rui Marreiros saiu da reunião às 17:58 

Seguidamente, a reunião foi encerrada por falta de quorum, 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

 


