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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 6/2014 

Aos onze dias do mês de junho 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 6/2014 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 (a partir do ponto 3) 

João Carlos Serafim Varela (a partir do ponto 2) 

José António de Sousa Moreira  

Maria da Graça Cristo dos Santos Lopes Ruano 

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 Orlando Pimenta Santos  

Susana Paula Graça Carreira  

Vera Linda Ribeiro Marques  

 

Justificaram a ausência os professores Guilherme Nuno de Passos Correia Matos 

Ferreira e Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques.   

 

Os Professores Adelino Vicente Mendonça Canário, José Paulo Soares Pinheiro e 

Maria João Anunciação Franco Bebianno encontram-se no estrangeiro, com o 

estatuto de equiparação a bolseiro. 

 

Faltaram à reunião os Professores Rui Manuel Farinha das Neves Guerra e Tomasz 

Boski. 

 

Participou 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 ordinária n.º 5/2014. 

2. Informações. 

3. Criação de novas opções e aprovação das fichas de unidades curriculares. 

4. Aprovação da distribuição de serviço docente do DM para o ano letivo 

2014/2015. 

5. Decisão sobre a submissão do mestrado em Didática e Inovação do Ensino 

das Ciências à A3ES. 

6. Funcionamento das aulas no 1.º e 2.º ano do mestrado integrado em 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações.  

7. Nomeação de comissões de creditação: mestrado em Aquacultura e Pescas e 

mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. 

8. Precedências das unidades curriculares. 
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9. Recurso da candidata Gabrielle Mallet relativo à não aceitação da sua 

candidatura ao programa de doutoramento em Ciências Biotecnológicas, 

pela Direção de curso – novo parecer da Direção de Curso.  

10. Procedimento de entrega de relatório de licença sabática – despacho reitoral 

36/2014. 

11. Proposta de criação da pós-graduação em “Responsabilidade Ambiental”. 

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

indeterminado dos professores auxiliares:  

a. Álvaro Mascarenhas Pereira Nascimento Lima Barradas 

b. Ana Cristina do Carmo Cardoso Vieira 

c. Maria Margarida dos Prazeres Reis  

13. Aprovação da contratação por tempo indeterminado dos professores 

auxiliares: 

a. Isabel Maria Alves Barrote  

b. Desidério Luís Sares Batista  

14. Mudança de orientador dos alunos que frequentam a unidade curricular de 

Prática de Ensino Supervisionado, do mestrado em Ensino de Informática 

(Cidália Rodrigues, Jorge Pereira, Luís Costa e Margarida Gonçalves). 
 

No início da reunião o Presidente do Conselho propôs uma alteração da ordem pela qual 
serão debatidos os pontos da Ordem de Trabalhos, passando os pontos 12, 13 e 14 para 
depois do ponto 7. Esta proposta de alteração foi aceite por todos os presentes. 

Ponto 1 - Aprovação da ata ordinária n.º 5/2014. 

Após a introdução de pequenas alterações, a ata da reunião n.º 5/2014 foi 

aprovada por unanimidade. 

Ponto 2 - Informações. 

O Presidente do Conselho Científico informou sobre quais as datas previstas para as 

reuniões do órgão até ao final de 2014. Haverá uma reunião extraordinária a 2 de 

Julho, além da reunião ordinária já prevista para 9 de Julho. Após as férias de 

verão teremos reuniões nos dias 10 de setembro, 8 de outubro, 12 de novembro e 

10 de dezembro. Nenhum dos presentes propôs qualquer alteração do calendário 

de reuniões. Relativamente à reunião extraordinária de 2 de julho, destinada a 

discutir o Plano Estratégico da Universidade do Algarve, alguns dos membros do 

Conselho discordam da sua necessidade. Colocado o assunto à votação, 

registaram-se doze votos a favor da realização da referida reunião, tendo havido 

três votos contra. Ficou assim decidido realizar uma reunião extraordinária em que 

se discuta o Plano Estratégico da Universidade do Algarve. 

O Director da Faculdade informou que saiu o despacho relativamente às vagas para 

estudantes internacionais, tendo apresentado as linhas fundamentais deste 

despacho. 

Ponto 3 - Criação de novas opções e aprovação das fichas de unidades 

curriculares.  

Foram apresentadas duas propostas de unidades curriculares de opção, uma para o 

curso de Agronomia e outra para o curso de Arquitectura Paisagista.  

Relativamente à unidade curricular de opção “Estágio” para a licenciatura em 

Agronomia, foi aprovada por unanimidade sugerir à comissão de curso de 

Agronomia que elabore uma proposta mais fundamentada da unidade curricular de 

Estágio, que inclua o respectivo regulamento. Foi referido por vários membros do 

Conselho que esta unidade curricular deve ser harmonizada com outras unidades 

curriculares do mesmo género de outros cursos da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia. 
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O Professor Gustavo Nolasco entrou às 15:42. 

Relativamente à proposta de criação da unidade curricular de “Aplicações ao 

projecto de Arquitetura Paisagista”, foi aprovado por unanimidade que a proposta 

deve ser reelaborada. 

Foi ainda aprovado por unanimidade que todas as futuras propostas de criação de 

unidades curriculares devem ser previamente aprovadas em reunião do Conselho 

do Departamento em que ficarão inseridas. 

Ponto 4 - Aprovação da distribuição de serviço docente do DM para o ano 

letivo 2014/2015. 

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

Departamento de Matemática (DM) foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 5 - Decisão sobre a submissão do mestrado em Didática e Inovação 

do Ensino das Ciências à A3ES. 

Após um curto debate o Conselho Científico decidiu por unanimidade dar parecer 

favorável à não submissão do mestrado em Didática e Inovação do Ensino das 

Ciências à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 

Ponto 6 - Funcionamento das aulas no 1.º e 2.º ano do mestrado integrado 

em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. 

A Presidente do Conselho de Departamento de EEI apresentou este assunto, 

descrevendo a situação criada pela não abertura de vagas deste curso. Referiu que 

há alunos que ainda não frequentaram algumas UC do 1º ano, pelo que estas UC 

devem funcionar. 

Foi proposto que no caso dos cursos que não têm vagas no 1º ano, a Direção da 

FCT deve informar os alunos sobre qual o ano em que cada unidade curricular deixa 

de funcionar. Para as unidades curriculares em que não seja prevista a inscrição de 

alunos pela 1.ª vez, as turmas serão criadas caso a caso, de acordo com indicações 

da Comissão de Curso e dependendo da concordância do Diretor, ouvido o Conselho 

Pedagógico. A Direção da Faculdade de Ciências e Tecnologia deve informar todos 

os alunos dos cursos nestas condições sobre as unidades curriculares que se 

encontram neste regime de funcionamento, sugerindo aos alunos que pretendam 

frequentar essas unidades curriculares que contactem as respetivas Direções de 

Curso. 

A proposta foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 7 - Nomeação de comissões de creditação: mestrado em Aquacultura 

e Pescas e mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e 

Telecomunicações. 

Para o Mestrado em Aquacultura e Pescas foi proposta uma Comissão de Creditação 

composta pelos Professores Elsa Cabrita, Pedro Andrade e Pedro Rodrigues. Esta 

proposta foi aprovada por unanimidade. 

Para o Mestrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações foi proposta uma 

Comissão de Creditação composta pelos Professores Pedro Guerreiro, José Bastos e 

Hamid Shahbazkia. Esta proposta foi aprovada por maioria, com catorze votos a 

favor (Amílcar Duarte, Margarida Castro, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Maria da 

Graça Ruano, Manuela David, Rui Santos, Susana Carreira, Vera Marques, José 

Moreira, João Varela, Jacinta Fernandes, Gustavo Nolasco e Robertus Potting) e três 

votos contra (Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires e Rui Marreiros) 

Ponto 8 - 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. 
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a. Álvaro Mascarenhas Pereira Nascimento Lima Barradas 

Foi aprovada por unanimidade, com dezassete votos (Amílcar Duarte, Margarida 

Castro, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Maria da Graça Ruano, Manuela David, Rui 

Santos, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Susana Carreira, Vera Marques, José 

Moreira, João Varela, Jacinta Fernandes, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco e Robertus 

Potting) a seguinte proposta de relatores, apresentada pelo Departamento de 

Engenharia Eletrónica e Informática, para o processo de contratação por tempo 

indeterminado do professor auxiliar Álvaro Mascarenhas Pereira Nascimento Lima 

Barradas: professor Mário Freire, professor catedrático da Universidade da Beira 

Interior e o professor Pedro Guerreiro, professor catedrático da Universidade do 

Algarve. 

 

b. Ana Cristina do Carmo Cardoso Vieira 

Para o processo de contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar Ana 

Cristina do Carmo Cardoso Vieira, foi apresentada pelo Departamento de 

Engenharia Eletrónica e Informática a seguinte proposta de relatores: Professor 

Sérgio Jesus e Professor Pedro Guerreiro, ambos professores catedráticos da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. 

Foi decidido por unanimidade com dezasseis votos (Amílcar Duarte, Margarida 

Castro, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Manuela David, Rui Santos, Óscar Ferreira, 

Cristina Veiga-Pires, Susana Carreira, Vera Marques, José Moreira, João Varela, 

Jacinta Fernandes, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco e Robertus Potting) não aceitar 

a proposta apresentada pelo Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática 

e solicitar a sua reformulação, sendo que pelo menos um dos relatores deve ser 

exterior à Universidade do Algarve. A Profª Graça Ruano não se encontrava na sala 

no momento da votação. 

 

c. Maria Margarida dos Prazeres Reis 

Foi aprovada por unanimidade, com dezassete votos (Amílcar Duarte, Margarida 

Castro, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Maria da Graça Ruano, Manuela David, Rui 

Santos, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Susana Carreira, Vera Marques, José 

Moreira, João Varela, Jacinta Fernandes, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco e Robertus 

Potting) a seguinte proposta de relatores, apresentada pelo Departamento de 

Ciências Biológicas e Bioengenharia, para o processo de contratação por tempo 

indeterminado da professora auxiliar Maria Margarida dos Prazeres Reis: Professora 

Isabel Sá-Correia, Professora catedrática do Instituto Superior Técnico da 

Universidade de Lisboa, e o Professor Gustavo Nolasco, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. 

Ponto 9 - Aprovação da contratação por tempo indeterminado dos 

professores auxiliares: 

A professora Carla Antunes não participou na reunião durante a discussão e 

votação deste ponto. 

 

a. Isabel Maria Alves Barrote  

Após algumas considerações, por parte de alguns membros do conselho, sobre os 

pareceres dos dois relatores e sobre a atividade desenvolvida pela professora Isabel 

Maria Alves barrote, foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor (Amílcar 

Duarte, Margarida Castro, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Maria da Graça Ruano, 

Manuela David, Rui Santos, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Susana Carreira, 

Vera Marques, José Moreira, João Varela, Jacinta Fernandes, Rui Marreiros e 

Robertus Potting) e um voto contra (Gustavo Nolasco), a manutenção do contrato 

por tempo indeterminado da professora auxiliar Isabel Maria Alves Barrote, do 

Departamento de Ciências Biológicas e Bioengenharia, tendo por base os pareceres 

dos relatores, Professora Vanda Brotas da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa e Professor José Manuel Peixoto Teixeira Leitão, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. 
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b. Desidério Luís Sares Batista 

A decisão foi adiada porque o Conselho Científico só recebeu ainda um parecer de 

um dos relatores. Falta receber o parecer do Prof. João Pinto Guerreiro. 

 

A Professora Margarida Castro saiu às 17:23 

Ponto 10 - Mudança de orientador dos alunos que frequentam a unidade 

curricular de Prática de Ensino Supervisionado, do mestrado em Ensino de 

Informática (Cidália Rodrigues, Jorge Pereira, Luís Costa e Margarida 

Gonçalves). 

O Presidente do CC apresentou os pedidos dos alunos de mudança de orientador, 

assim como a aceitação do Prof. Pedro Guerreiro para passar a orientar estes 

alunos. 

Após uma longa discussão, o Conselho Científico aprovou por maioria, com nove 

votos a favor (Amílcar Duarte, Manuela David, Maria da Graça Ruano, Carla 

Antunes, Rui Santos, Susana Carreira, Jacinta Fernandes, Gustavo Nolasco e 

Robertus Potting) e cinco votos contra (João Varela, José Moreira, Rafael Santos, 

Lurdes Cristiano e Vera Marques), dar parecer favorável à mudança de orientador 

dos alunos que frequentam a unidade curricular de Prática de Ensino 

Supervisionado, do mestrado em Ensino de Informática (Cidália Rodrigues, Jorge 

Pereira, Luís Costa e Margarida Gonçalves), passando o orientador a ser o Prof. 

Pedro Guerreiro. 

Seguidamente, o Conselho Científico aprovou por unanimidade recomendar ao 

Diretor a abertura de um processo de averiguações que clarifique todo o processo 

relativo ao funcionamento da unidade curricular de Prática de Ensino 

Supervisionado, do mestrado em Ensino de Informática durante o presente ano 

lectivo. 

Os Professores Cristina Veiga-Pires, Óscar Ferreira saíram durante a discussão este 

ponto, não tendo participado em nenhuma das votações. 

 

A reunião foi encerrada às 18:16H, 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 

 


