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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 5/2014 

Aos catorze 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 5/2014 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  

Guilherme Nuno de Passos Correia Matos Ferreira 

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 de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Jacinta Silva Fernandes  

Maria João Anunciação Franco Bebianno  

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  

Vera Linda Ribeiro Marques  

 

Justificou a ausência o professor Rui Orlando Pimenta Santos.  

 

Os professores Susana Paula Graça Carreira e José Paulo Soares Pinheiro 

encontram-se com equiparação a bolseiro. 

 

Faltaram à reunião os professores Adelino Vicente Mendonça Canário e Tomasz 

Boski. 

 

Participou na reunião a professora Margarida Cristo, Presidente do Conselho 

Pedagógico. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Aprovação da ata ordinária n.º 4/2014 e da ata extraordinária n.º 2/2014. 

2. Informações. 

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

4. Unidades curriculares de opção em funcionamento e trocas pontuais de 

semestre, no ano letivo 2014/2015. 

5. Proposta de renovação do contrato da mestre Sónia Maria Loução Talhé 

Azambuja, como assistente convidada, em regime de tempo parcial a 40%, 

por um ano, para lecionar as disciplinas de História de arte dos jardins I e II, 

Arquitetura paisagista II e Antropologia do Espaço, para a licenciatura em 

Arquitetura Paisagista (DCTMA). 
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6. Proposta de contratação da Arquiteta Paisagista Maria Paula Mendes Pinto 

Farrajota, em regime de tempo parcial a 55%, por um ano, para lecionar as 

disciplinas de Introdução à Arquitetura Paisagista I, Técnicas Aplicadas à 

Arquitetura Paisagista, Técnicas e Materiais de Construção e Água no Projeto 

de Arquitetura Paisagista, para a licenciatura em arquitetura paisagista 

(DCTMA). 

7. Proposta de contratação da Arquiteta Paisagista Maria Amélia da Fonseca 

dos Santos, como assistente convidada, em regime de tempo parcial a 20%, 

por um ano, sem remuneração, para lecionar as disciplinas de Projeto de 

Arquitetura Paisagista V, para a licenciatura e o mestrado em arquitetura 

paisagista (DCTMA). 

8. Decisão sobre a não acreditação do mestrado em Energias Renováveis e 

Gestão de Energia, pela A3ES - possibilidade de reclamação. 

9. Alteração do nome da unidade curricular Metagenómica Ambiental do 

mestrado em Biologia Molecular e Microbiana.  

10. Regulamento para obtenção do grau de mestre pelos licenciados pré-

Bolonha, do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas.  

11. Alteração à composição da Direção de curso do mestrado integrado em 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. 

12. Nomeação de supervisor para Prática de Ensino Supervisionado do mestrado 

de Ensino em Informática. 

 

No início da reunião, o Presidente propôs a inclusão de um ponto adicional na 

ordem de trabalhos. Propôs ainda que o ponto 12 passasse para depois do ponto 7, 

alterando-se a numeração dos seguintes pontos da ordem de trabalhos. Ambas 

propostas foram aceites por todos os membros do Conselho. 

Ponto 1 - Aprovação da ata ordinária n.º 4/2014 e da ata extraordinária 

n.º 2/2014. 

A ata da reunião n.º 4/2014 foi aprovada por maioria, com duas abstenções, dos 

Professores Guilherme Ferreira e Graça Ruano, que não tinham estado na reunião. 

A ata da reunião extraordinária n.º 2/2014 foi aprovada por maioria, com três 

abstenções, dos Professores Cristina Veiga-Pires, Guilherme Ferreira e João Varela, 

que não tinham estado na reunião. 

Ponto 2 - Informações. 

 

O Presidente do CC informou que a FCT deve tomar uma posição até 7 de Julho, 

sobre o plano estratégico da Universidade do Algarve. 

A Profª Lurdes Cristiano perguntou se o regime de precedências teve algum avanço 

desde a última reunião. 

O Presidente do CC informou que tinham sido solicitadas propostas de regime de 

precedências. 

A Profª Margarida Castro entrou às 14:56. 

No seguimento de uma breve discussão, foi sugerido que o Presidente do CC 

solicite aos diretores de curso que iniciem o processo de determinação do regime 

de precedências dos respetivos cursos. 

Ponto 3 - Aprovação da distribuição de serviço docente para o ano letivo 

2014/2015.  

No início da discussão deste ponto da ordem de trabalhos, o Prof. José Moreira 

lembrou que a distribuição de serviço docente dos diversos departamentos deveria 

ser apresentada no mesmo formato. Seguiram-se várias intervenções no mesmo 
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sentido. A Presidente do Conselho Pedagógico referiu que no ano passado a 

informação constante na distribuição de serviço docente era insuficiente, tendo sido 

o Conselho Pedagógico a decidir alguns aspetos da DSD que deveriam ter sido 

decididos nos departamentos e aprovados em Conselho Científico. Foi consensual 

que na distribuição de serviço docente, nas unidades curriculares que funcionam 

para vários cursos, devem constar a atribuição de cursos e turmas a cada docente.  

A proposta de distribuição de serviço docente, para o ano letivo 2014/2015, do 

Departamento de Física (DF) foi aprovada por unanimidade. 

A proposta de distribuição de serviço docente, para o ano letivo 2014/2015, do 

Departamento de Ciências Biológicas e Bioengenharia (DCBB), foi apreciada pelo 

Conselho, tendo em consideração ligeiras alterações referidas pela Presidente do 

Conselho de Departamento, Prof.ª Margarida Castro. A UC de Propagação de 

Plantas e Relvados (75 horas) é totalmente lecionada pela Prof. Alcinda e não 

partilhada com o Prof. José Monteiro, como consta na versão enviada aos membros 

do CC. A Pres. do DCBB prometeu enviar nova versão corrigida. Foi chamada a 

atenção para o facto de a Presidente do Conselho Pedagógico. Prof.ª Margarida 

Cristo, ter um número muito elevado de horas. A Presidente do CP manifestou a 

sua disponibilidade para cumprir com o serviço docente que lhe está atribuído. A 

Presidente do Conselho Pedagógico chamou a atenção para o facto de as horas 

como Diretora de curso não poderem ser contabilizadas, uma vez que o máximo de 

horas contabilizadas é de 60 horas e essas horas correspondem à tarefa de 

Presidente do Conselho Pedagógico.. 

A proposta de distribuição de serviço docente, para o ano letivo 2014/2015, do 

Departamento de Ciências Biológicas e Bioengenharia, com as referidas alterações, 

foi aprovada por unanimidade 

Iniciou-se a seguir a discussão da proposta de distribuição de serviço docente, para 

o ano letivo 2014/2015, do Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática 

(DEEI). 

A Presidente do DEEI prestou alguns esclarecimentos sobre a DSD do DEEI, 

referindo que já há uma proposta de alteração que foi feita hoje 

A UC de Sistema em Rede de Telecomunicações estava prevista ser dada pelo ISE 

pela Profª Paula Lourenço. Neste ano, houve uma exigência do ISE de que a UC 

passasse do 4º para o 5º ano. Esta UC terá que ser dada pelo Prof. Álvaro 

Barradas, que passa de 180 para 240 horas letivas. 

A nomeação do Prof. António Ruano para Pró-Reitor, com a consequente redução 

de SD a 50% leva à necessidade de recrutamento de um docente a 50%. 

O Prof. Guilherme Ferreira ausentou-se às 15:59. 

Foi analisada a informação enviada ao CC incluindo uma reclamação sobre a 

proposta de DSD em discussão. 

A proposta de distribuição de serviço docente, para o ano letivo 2014/2015, do 

Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática (DEEI) foi aprovada por 

maioria, com 17 votos a favor (Gustavo Nolasco, Rui Marreiros, João Varela, José 

Moreira, Vera Marques, Maria João Bebbiano, Carla Antunes, Cristina Veiga-Pires, 

Óscar Ferreira, Graça Ruano, Manuela David, Graça Marques, Lurdes Cristiano, 

Margarida Castro, Jacinta Fernandes, Amílcar Duarte e Robertus Potting) e um voto 

contra (Rafael Santos). 
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A proposta de distribuição de serviço docente, para o ano letivo 2014/2015, do 

Departamento de Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente (DCTMA), com uma 

alteração (retirada das UC de MERGE) foi aprovada por unanimidade.  

A proposta de distribuição de serviço docente, para o ano letivo 2014/2015, do 

Departamento de Química e Farmácia (DQF) foi aprovada por unanimidade. 

O Departamento de Matemática (DM) não enviou qualquer proposta de serviço 

docente para o ano letivo 2014/2015. A Prof.ª Graça Marques referiu que só será 

possível reunir o Conselho de Departamento na próxima terça-feira. 

O Presidente do Conselho pediu à Presidente do Departamento de Matemática para 

reunir durante esta semana, para poder avançar com a elaboração de horários. 

Ponto 4 - Unidades curriculares de opção em funcionamento e trocas 

pontuais de semestre, no ano letivo 2014/2015. 

Foram propostas as unidades curriculares de opção que constam no quadro anexo. 

A proposta de UC de opção foi aprovada por unanimidade. 

Foi ainda aprovada por unanimidade a manutenção da troca de semestre de duas 

UC da área de Bioquímica, devido às licenças sabáticas dos Professores Isabel 

Carvalho e Jorge Martins. 

Ponto 5 - Proposta de renovação do contrato da mestre Sónia Maria Loução 

Talhé Azambuja, como assistente convidada, em regime de tempo parcial a 

40%, por um ano, para lecionar as disciplinas de História de arte dos 

jardins I e II, Arquitetura paisagista II e Antropologia do Espaço, para a 

licenciatura em Arquitetura Paisagista (DCTMA). 

 

Foi aprovada, por unanimidade, com 18 votos (Gustavo Nolasco, Rui Marreiros, 

João Varela, José Moreira, Vera Marques, Maria João Bebianno, Carla Antunes, 

Cristina Veiga-Pires, Óscar Ferreira, Graça Ruano, Manuela David, Graça Marques, 

Rafael Santos, Lurdes Cristiano, Margarida Castro, Jacinta Fernandes, Amílcar 

Duarte e Robertus Potting), a proposta de renovação do contrato da mestre Sónia 

Maria Loução Talhé Azambuja, como assistente convidada, em regime de tempo 

parcial a 40%, por um ano, para lecionar as disciplinas de História da arte dos 

jardins I e II, Arquitetura paisagista II e Antropologia do Espaço, para a licenciatura 

em arquitetura paisagista, para o DCTMA.  

Ponto 6 - Proposta de contratação da Arquiteta Paisagista Maria Paula 

Mendes Pinto Farrajota, em regime de tempo parcial a 55%, por um ano, 

para lecionar as disciplinas de Introdução à Arquitetura Paisagista I, 

Técnicas Aplicadas à Arquitetura Paisagista, Técnicas e Materiais de 

Construção e Água no Projeto de Arquitetura Paisagista, para a 

licenciatura em arquitetura paisagista (DCTMA). 

 

Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de contratação da Arquiteta Paisagista 

Maria Paula Mendes Pinto Farrajota, como assistente convidada, pelo período de um 

ano, em regime de tempo parcial de 55%, para lecionação das unidades 

curriculares Introdução à Arquitetura Paisagista I, Técnicas Aplicadas à Arquitetura 

Paisagista, Técnicas e Materiais de Construção e Água no Projeto de Arquitetura 

Paisagista, da licenciatura em Arquitetura Paisagista, para o DCTMA.  
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Ponto 7 - Proposta de contratação da Arquiteta Paisagista Maria Amélia da 

Fonseca dos Santos, como assistente convidada, em regime de tempo 

parcial a 20%, por um ano, sem remuneração, para lecionar as disciplinas 

de Projeto de Arquitetura Paisagista V, para a licenciatura e o mestrado em 

arquitetura paisagista (DCTMA). 

 

Foi aprovada, por maioria, com 17 votos a favor (Gustavo Nolasco, Rui Marreiros, 

João Varela, Vera Marques, Maria João Bebianno, Carla Antunes, Cristina Veiga-

Pires, Óscar Ferreira, Graça Ruano, Manuela David, Graça Marques, Rafael Santos, 

Lurdes Cristiano, Margarida Castro, Jacinta Fernandes, Amílcar Duarte e Robertus 

Potting) e um voto contra (José Moreira) a proposta de contratação da Arquiteta 

Paisagista Maria Amélia da Fonseca dos Santos, como assistente convidada, em 

regime de tempo parcial a 20%, por um ano, sem remuneração, para lecionar as 

disciplinas de Projeto de Arquitetura Paisagista V, para a licenciatura em 

arquitetura paisagista (DCTMA). 

Ponto 8 - Nomeação de supervisor para Prática de Ensino Supervisionado 

do mestrado de Ensino em Informática. 

 

O Presidente do Conselho Científico descreveu o processo decorrido nos últimos 
meses relativamente à unidade curricular “Prática de Ensino Supervisionado” do 

mestrado de Ensino em Informática. 

Durante uma longa discussão deste ponto, vários membros do Conselho 

manifestaram a sua perplexidade perante mais este caso de conflito ocorrido no 

DEEI. Foi lembrado um caso anterior em que o Conselho Científico foi chamado a 

decidir sobre um assunto similar e posteriormente foi desautorizado. 

O Prof. José Moreira considerou que seria preferível abrir um processo disciplinar 

que permitisse esclarecer a situação. 

A Prof.ª Margarida Castro saiu às 17:33.  

A Prof.ª Maria João Bebiano considerou que deve ser a direção da FCT a resolver 

este assunto. 

A Profª Margarida Cristo lembrou que se trata de decidir sobre uma orientação, o 

que é matéria do âmbito do CC. 

Os Professores Maria João Bebianno, José Moreira e Margarida Cristo saíram às 

17:36. 

A Profª Graça Marques afirmou que a figura de supervisor/moderador não existe. O 

Catedrático da área Científica deve atuar neste caso no âmbito das suas 

competências. 

O Prof. Rafael Santos afirmou que não compreende este novo “regulamento de 

orientação de mestrados”.  

A Profª Lurdes Cristiano considerou que deve haver alguém a moderar o processo, 

de forma a tentar resolver o problema e diminuir o impacto desta situação. O 

aparecimento de uma segunda pessoa no processo deixa clara a vontade de a UAlg 

resolver o assunto. 

O Conselho Científico manifestou a sua preocupação com este assunto e, 

constatando a não existência da figura legal de supervisor/moderador, decidiu por 

unanimidade solicitar ao Prof. Pedro Guerreiro, Catedrático da área científica de 

informática, que intervenha no processo, no âmbito das suas funções de 

Coordenador do Grupo de Disciplinas, conforme estabelecido no ECDU. 

Ponto 9 - Decisão sobre a não acreditação do mestrado em Energias 

Renováveis e Gestão de Energia, pela A3ES - possibilidade de reclamação. 

 

Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos, uma vez que a FCT já decidiu não 

vai fazer reclamação. 
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Ponto 10 - Alteração do nome da unidade curricular Metagenómica 

Ambiental do mestrado em Biologia Molecular e Microbiana.  

 

O CC recebeu uma proposta da Direção do Mestrado em Biologia Molecular e 

Microbiana para alterar o nome da UC “Metagenómica Ambiental” para “Seminários 

em Metagenómica”.  

Na proposta apresentada ao Conselho Científico é afirmado que “A direção 

considera que a UC Metagenómica Ambiental, com 4 ECTS e obrigatória no plano 

de estudos de MBMM, deverá tornar-se mais abrangente e passar a designar-se 

como Seminários em Metagenómica de modo a permitir uma abordagem mais 

transversal a várias áreas. As horas de contacto mantêm-se mas distribuídas por 

30 h de Seminários e 5 h de Orientação tutorial. 

Propõe-se que esta alteração seja efetiva já para o ano letivo de 2014-2015. 

A proposta foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 11 - Regulamento para obtenção do grau de mestre pelos 

licenciados pré-Bolonha, do mestrado integrado em Ciências 

Farmacêuticas. 

 

A proposta de Regulamento para obtenção do grau de mestre pelos licenciados pré-

Bolonha, do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, apresentado pelo DQF, 

foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 12 - Alteração à composição da Direção de curso do mestrado 

integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. 

O Presidente informou os restantes membros do Conselho Científico sobre o 

processo que antecedeu a proposta de alteração desta Comissão de Curso. O Prof. 

Peter Stallinga iniciou a sua sabática (início do 2.º semestre), tendo deixado de 

exercer efetivamente as funções de Diretor de Curso, o que terá levado a que no 

início deste mês, os professores Rui Guerra e José Bastos apresentassem a sua 

demissão da Direção.  

Foi analisada a proposta da Presidente do DEEI de nomear uma nova Direção de 

Curso do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações 

constituída pelos Professores Pedro Guerreiro, Hamid Shabaskia e José Bastos. 

A proposta foi aprovada por maioria, com onze votos a favor (Gustavo Nolasco, 

João Varela, Carla Antunes, Graça Ruano, Manuela David, Graça Marques, Rafael 

Santos, Lurdes Cristiano, Jacinta Fernandes, Amílcar Duarte e Robertus Potting) e 

dois votos contra (Rui Marreiros e Vera Marques) 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:10 H, 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 

 



Ata da reunião nº 5/2014 do Conselho Científico da FCT – 14 de abril de 2014 7/11 

 

 

Anexo ao ponto 4 

 

 

 

Licenciatura  
Curso Opção;  ECTS;  Área científica;  curso;  inglês; docente Observação 

Agronomia Sistemas Hidropónicos (ECTS), 2.º semestre, Prof. Maribela Pestana e Pedro Correia 
Genética Avançada, Prof. José Leitão 

Sistemas de Informação Geográfica aplicados à agricultura, 2.º semestre, Prof. Nuno 
Loureiro 

  

Arquitetura Paisagista Tópicos em Arquitetura Paisagista, opção 3.2 (3 ECTS) 
 3 ECTS 
 

UC do 2.º 
semestre do 3.º 
ano 

Biologia Podem funcionar UCs obrigatórias de qualquer curso da UAlg - QAC  
Limnologia, 6 ECTS 

Entomologia Geral e Aplicada (6 ECTS) 

 

AS UCs já foram 
criadas 

anteriormente 

Biologia Marinha QAC 
 

 

Bioquímica Podem funcionar UCs obrigatórias de qualquer curso da UAlg - QAC  (6 ECTS) 
 

Duas opções podem ser substituídas por um “Projeto” com 12 ECTS, feito num laboratório 
de investigação ou numa empresa 

 

Engenharia Informática Não tem UC de opção  

 

Mestrado integrado 

Curso Opção;  ECTS;  Área científica;  curso;  inglês observação 

Ciências Farmacêuticas   
Engenharia do Ambiente Podem funcionar UCs obrigatórias de qualquer curso da UAlg - QAC UCs existentes em 

cursos da FCT 

Engenharia Eletrónica e 
Telecomunicações 

-  M todos e Sistemas de Processamento de  magem M dica  proponente Prof  M   raça 
Ruano) 

- Inteligência Artificial (proponente Prof. José Valente Oliveira) 
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- Machine Learning (proponente Prof. José Valente Oliveira) 
- Evolutionary Computing (proponente Prof. José Valente Oliveira) 
- Redes Neuronais e Sistemas Difusos (proponente Prof. António Ruano) 

- Redes de Biossensores (proponente Prof. Henrique Gomes) 
- Eletrónica de Potência (proponente Prof. José Bastos) 

 

 

Mestrado 

Curso Opção;  ECTS;  Área científica;  curso;  inglês observação 

Aquacultura e 
Pescas 

QAC 
 

 

Arquitetura 
Paisagista 

Tópicos de Arquitetura Paisagista  I (Opção 1.1) 
Tópicos de Arquitetura Paisagista  II (Opção 1.2) 
QAC (Opção 2.1) 

 

 
 

Biodiversidade 

e Conservação 
Marinha 

  

UC Regente ou responsável Faculdade ou Instituição 

Áreas marinhas protegidas Emanuel Gonçalves  ISPA 

Biodiversidade marinha e conservação John Roff Acadia University, Canada 

Biogeografia e evolução marinha Rita Castilho FCT 

Biologia e ecologia pesqueira Pedro Andrade  FCT 

Biologia populacional marinha Ester Serrão FCT 

Curso de mergulho de nível 1 Diogo Paulo CCMAR 

Curso de mergulho de nível 2 Diogo Paulo CCMAR 

Curso de Português (ensino de língua portuguesa) vários docentes FCHS 

Dinâmica de ecosistemas aquáticos Luís Chicharo FCT 

Divulgação científica Karim Erzini FCT 

Ecofisiologia de plantas marinhas Rui Santos FCT 

Importante: os 

alunos do 
EMBC+ só 
podem 
escolher 
disciplinas 
desta lista 
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Escola de primavera Tim Deprez University of Ghent 

Escrita científica Ester Serrão FCT 

Estágio A Karim Erzini FCT 

Estágio B Karim Erzini FCT 

Eutrofização e impactos sobre a biodiversidade 
marinha Alice Newton FCT 

Geologia marinha Oscar Ferreira FCT 

Gestão de dados e informação Tim Deprez CCMAR 

Gestão e conservação Margarida Castro FCT 

Mergulho científico Diogo Paulo CCMAR 

Métodos avançados em oceanografia biológica Helena Galvão FCT 

Métodos de campo A Ester Serrão FCT 

Métodos de campo B Ester Serrão FCT 

Métodos de laboratório A Ester Serrão FCT 

Métodos de laboratório B Ester Serrão FCT 

Métodos subaquáticos para a biodiversidade marinha Jorge Gonçalves  
CCMAR e Prof. Aux. 
Convidado 

Modelação Margarida Castro FCT 

Monitorização da biodiversidade de zonas rochosas Isabel Sousa Pinto Universidade do Porto 

Técnicas em biologia molecular e celular Eduardo Melo FCT 

Tecnologia das pescas e avaliação de recursos Karim Erzini FCT 

   
 

Biologia 
Marinha 

QAC, UCs de 3 ou 6 ECTS em funcionamento em qualquer mestrado na UAlg ou outra IES 
 

 

Biologia 
Molecular e 
Microbiana 

“os alunos podem obter os ECTs  de opção em UCs de qualquer área cientifica  QAC), desde que autorizada pela 
direção de curso.  
 

QAC escolhido 
pelos alunos 

Biotecnologia QAC – Os alunos podem escolher de qualquer mestrado na UAlg. 
 

 

Ecohidrologia Ecohydrology and human health              
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Ecohydrology and landscape management  
Disaster management 
River restoration             

Global aquatic issues and integrated water resource management 
Modelling in estuary ecohydrology         
Scientific writing              
Ecohydrological application (or responses) to eutrophication 
Urban ecohydrology 

Energias 
Renováveis e 

Gestão de 
Energia - 
MERGE 

Energia de Edifícios 
 

Gestão de projetos (se o curso abrir) 
Energia Energética e Ambiental (se o curso abrir) 
 

Funcionamento 
pós-laboral 

Engenharia 
Informática 

- Simulação (proponente Prof. Álvaro Barradas) 
- Modelação de Redes (proponente Prof.ª Noélia Correia) 
- Linguagens de Programação (proponente Professor Pedro Guerreiro)  
-  Machine Learning (proponente Prof. José Valente Oliveira) 

-  Redes de Sensores (Alvaro)  
-  Processamento de Imagem (proponente Prof. Hans du Buf) 

-  Programação de Sistemas (proponente Prof. Hélder Daniel) 
-  Tratamento Automático dos Dados Biológicos (proponente Prof. Hamid Shahbazkia) 
- M todos e Sistemas de Processamento de  magem M dica  proponente Prof  M   raça  uano) 
 

Nota: . 
Posteriormente 
e de acordo 
com a 

distribuição de 
serviço 

docente 
2014/2015, o 
DEEI poderá 
alterar esta 

oferta 
formativa. 

Ensino de 
Informática 

Como o curso não abre em 2014/2015, não terá UCs de opção  

Geomática 1.° Ano 2.° Semestre - Ramo ASA:  
Opção 1.2  
- Hidrologia e gestão de aquífero (1498C1054) 

- Produção e qualidade de informação geográfica (1498C1044) 
- Qualquer outra UC de Mestrado desde que tenha pelo menos 6ECTS após aprovação da comissão de curso 
 
2.° Ano 1.° Semestre - RAMO CIG 
Opção 2.1 
- Avaliação de Impacto Ambiental ( 1498C1053)  
- Qualquer outra UC de Mestrado desde que tenha pelo menos 6ECTS após aprovação da comissão de curso 
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Opção 2.1.1 
- Controlo geométrico de deslocamentos  (1498C1058)  
- Programação em SIG (1498C1055) 

 
WACOMA 
Gestão da 
Costa e da 
Água 

Modelação Numérica 
 

Docente: Prof. 
Flávio Martins 

 

DCBB – Departamento de Ciências Biológicas e Bioengenharia 

Curso Opção;  ECTS;  Área científica;  curso;  inglês, docente observação 

 Engenharia Molecular de Plantas; Natália Marques 

Entomologia geral e aplicada; Luís Neto 
Genética avançada;  José Leitão 
Limnologia; Margarida Reis 
Planeamento Experimental em Ciências Biológicas; Margarida Castro 

Sistemas hidropónicos;  Maribela Correia  
Técnicas moleculares em hortofruticultura;  Gustavo Nolasco  
 

 

Biologia e Biologia Marinha Planeamento Experimental em Ciências Biológicas  

 

DEEI – Departamento de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações 

Curso Opção;  ECTS;  Área científica;  curso;  inglês, docente observação 

 Tratamento Automático dos Dados Biológicos 
Programação de Sistemas 

Linguagens de Programação 

 

 


