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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 7/2014 

Aos nove dias do mês de julho 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 7/2014 do Conselho Científico da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia (CC).  

Presidiu o Prof. Robertus Josephus Hendrikus Potting e estiveram presentes os 

seguintes membros: 

Adelino Vicente Mendonça Canário  

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 

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira  

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos 

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Susana Paula Graça Carreira  

Justificaram a ausência os Professores Maria Margarida Miranda de Castro e Rui 

Orlando Pimenta Santos. 

A Professora Vera Linda Ribeiro Marques encontra-se de equiparação a bolseiro. 

Faltaram à reunião os Professores José Paulo Soares Pinheiro 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 ordinária n.º 6/2014. 

2. Informações. 

3. Proposta de criação do Mestrado Integrado em Engenharia para a 

Sustentabilidade. 

4. Aprovação da contratação por tempo indeterminado do professor auxiliar 

Desidério Luís Sares Batista (DCTMA).  

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

indeterminado da professora auxiliar Ana Cristina do Carmo Cardoso Vieira 

(DEEI). 

6. Proposta de renovação do contrato do doutor Leslie Victor Woodcock, como 

professor catedrático convidado, por tempo parcial a 50%, sem remuneração 

para o Departamento de Física.  

7. Proposta de contratação do doutor João Pedro Fidalgo Rocha, como professor 

auxiliar em regime de tempo integral, sem exclusividade, por um ano, para o 

DQF. 

8. Direção curso do Doutoramento em Ciências Agrárias. 
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9. Regulamento de segundos e de terceiros ciclos de estudos da Universidade do 

Algarve – contributos. 

10. Alteração ao número de vagas do mestrado em Biologia Marinha. 

11. Troca de ano da unidade curricular de engenharia Genética e da unidade 

curricular de Opção da licenciatura em Biotecnologia. 

12. Reestruturação do plano curricular do Curso de Especialização em 

Ecohidrologia Costeira. 

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

14. Precedências das unidades curriculares. 

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

16. Alteração à distribuição do serviço docente do DEEI, ano letivo 2014/2015. 

17. Júris de doutoramento – procedimentos. 

No início da reunião o Presidente do Conselho Científico propôs uma alteração à 

ordem de trabalhos que consistia em iniciar a reunião pelo ponto 3 da ordem de 

trabalhos uma vez que contávamos com a presença do Sr. Reitor, Prof. Doutor 

António Branco e da Subdirectora da FCT, Prof.ª Doutora Maria de Belém Freitas 

para participar na discussão deste ponto. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

A numeração dos pontos fica assim alterada, de acordo com esta proposta. 

Ponto 1 - Proposta de criação do Mestrado Integrado em Engenharia para a 

Sustentabilidade.  

O Presidente do Conselho Científico deu início à discussão deste ponto definindo os 

moldes em que a mesma deveria decorrer. 

O Sr. Reitor fez uma intervenção inicial com um breve historial sobre o processo de 

criação do curso e marcando uma posição de apoio da Reitoria a esta proposta. 

Seguidamente passou-se a uma fase de discussão, com perguntas ao Reitor. 

O Prof. Adelino Canário fez uma intervenção em que colocou em causa a 

pertinência da criação do curso, com esta designação e estrutura, considerando que 

a sustentabilidade não é propriamente uma área científica. Considerou que a 

proposta não é credível e que a sua submissão à Agência de Avaliação dá uma má 

imagem da Universidade do Algarve. 

O Prof. Rafael Santos questionou o Sr. Reitor sobre os prazos e procedimentos de 

aprovação de novos cursos. Manifestou ainda dúvidas sobre o facto de a proposta 

agora em apreciação não ser definitiva, questionando que tipo de alterações ainda 

serão admissíveis depois da emissão do parecer por parte do Conselho Científico. 

Questionou ainda qual o nome que o curso terá. 

O Prof. Guilherme Ferreira questionou o Sr. Reitor sobre as opções da Universidade 

relativamente aos cursos que este curso vem substituir. Referiu que há que ter isso 

claro no processo de acreditação do mestrado integrado em Engenharia Biológica 

cuja visita por parte da Comissão da Agência de Avaliação se realizará na próxima 

semana. 

O Sr. Reitor respondeu às questões colocadas. Começou por responder ao Prof. 

Adelino Canário, afirmando que os elementos que tem disponíveis lhe permitem 

afirmar que a proposta é credível. Conta entre outras, com a opinião do Prof. Luís 

Magalhães, uma pessoa que está dentro desta área científica. O Sr. Reitor 

considera que não há risco de esta proposta dar má imagem da Universidade do 

Algarve. Considera que a Universidade tem capacidades consolidadas nas áreas da 

Engenharia Agronómica, Ambiental e Alimentar e foi capaz de dar uma oferta 

formativa de qualidade nestas áreas. O Sr. Reitor considera que esta é uma base 

que permite garantir uma oferta formativa de qualidade nesta nova área da 

Engenharia para a Sustentabilidade. Considera que as críticas apresentadas se 

devem ao facto de estarmos discutindo um curso de uma nova área, o que sempre 

conduz a dúvidas e incompreensões. 
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Respondendo ao Prof. Rafael Santos, o Sr. Reitor afirmou que nenhum dos 

processos relativos a novos cursos sustentados pelas unidades orgânicas 

proponentes foi travado. Uma questão ainda em aberto é a do nome do curso. 

Neste momento o nome proposto é de “Engenharia para a Sustentabilidade”. 

Garantiu ainda que, apesar de a proposta ainda não ser definitiva, não serão 

aceites alterações que desvirtuem a proposta agora em discussão. 

A Prof.ª Maria de Belém acrescentou que o mestrado integrado em Engenharia 

Biológica não está incluído no conjunto de engenharias que serão substituídas por 

este novo curso. 

O Prof. José Moreira passou a fazer parte dos trabalhos durante a discussão deste 

ponto, pelas 15:03. 

O Presidente do CC deu a palavra à Prof.ª Maria de Belém para fazer uma 

apresentação mais detalhada da proposta. A Prof.ª Maria de Belém começou por 

referir que houve algumas alterações da proposta inicial, com base no diálogo 

entretanto mantido com diversas entidades. Enunciou os contactos realizados e os 

pareceres que se espera receber nos próximos dias. Apresentou 4 pareceres 

entretanto já recebidos, os quais são todos favoráveis à criação deste curso. 

Afirmou ainda que as soft skills foram redefinidas, de acordo com as propostas de 

diversas empresas que atribuem grande importância a estas competências. Foram 

introduzidas UC de sustentabilidade no 1.º ciclo, no seguimento de sugestões de 

diversos Departamentos e do Conselho Pedagógico. A designação da especialização 

em ambiente mudou para recursos ambientais. Referiu que o resumo agora enviado 

está alterado em relação à versão anterior. Uma das vantagens dos mestres 

formados neste curso é o facto de eles poderem compreender o ciclo completo do 

produto. 

O Prof. Guilherme Ferreira criticou a designação do curso, considerando que o 

termo “sustentabilidade” é demasiado amplo. 

A Prof.ª Jacinta Fernandes afirmou que considera bem concebida a forma como 

está inserida a sustentabilidade. Defendeu que o nome correto é o de “Engenharia 

para a sustentabilidade” e não o de “Engenharia da sustentabilidade”. 

A Prof.ª Cristina Veiga-Pires fez uma apreciação positiva relativamente a esta 

proposta de curso. 

A Profª Manuela David advertiu para o facto de que na proposta não estão 

claramente indicadas ou listadas as informações da investigação já realizada ou em 

execução, por parte dos docentes do curso (ou em centros de investigação a que os 

docentes estejam afectos) que deverão sustentar este MI. 

Os Professores Rafael Santos e José Moreira fizeram também curtas intervenções 

sobre a proposta de curso. 

O Prof. Amílcar Duarte manifestou dúvidas relativamente ao êxito que o curso 

agora proposto poderá ter. Questionou sobre as designações atribuídas a quem 

termine o 1.º ciclo deste curso e a quem termine o mestrado completo. Alertou 

para o facto de haver designações estabelecidas para as profissões relacionadas 

com a engenharia. Manifestou ainda preocupação relativamente à capacidade da 

Universidade para projetar o nome do curso e atrair alunos para o mesmo. 

Lembrou os três pilares da sustentabilidade (económico, ambiental e social) e 

manifestou dúvidas sobre se todos eles estariam presentes na formação dos futuros 

engenheiros. Referiu que num curso virado para a sustentabilidade, o ramo de 

engenharia agronómica deveria ter uma unidade curricular de “Agricultura 

Biológica” ou “Agroecologia”. 

O Prof. Gustavo Nolasco afirmou que a agricultura biológica pode ser tema para 

cursos de curta duração, com pendor aplicado mas não faz sentido ter uma unidade 

curricular com essa designação. Considera que as técnicas aplicadas na agricultura 



Ata da reunião nº 7/2014 do Conselho Científico da FCT – 9 de julho de 2014 4/9 

biológica podem ser abordadas nas diversas unidades curriculares de carácter 

tecnológico do curso. 

O Sr. Reitor, antes de se ausentar da reunião, manifestou a sua satisfação pelo 

debate a que assistiu neste Conselho Científico. 

Em resposta às questões colocadas, a Prof.ª Maria de Belém informou que está 

previsto que os alunos que terminem o 1.º ciclo tenham o grau de “Licenciado em 

Ciências da Engenharia”, seguido da designação da especialidade pela qual 

optarem: Engenharia de Recursos Ambientais, Engenharia Agronómica ou 

Engenharia Alimentar. 

O Prof. Guilherme Ferreira afirmou que considera que não há nesta proposta de 

curso unidades curriculares de engenharia que justifiquem a atribuição do nome de 

engenharia a este curso. 

O Prof. Amílcar Duarte disse que não entende a designação de “Licenciado em 

Ciências da Engenharia”. Chamou a atenção para a incoerência entre o nome do 

curso e a designação dos graus que atribui. Alertou ainda para o facto de que a 

abertura de ramos, em função das opções dos alunos, poder vir a constituir uma 

fonte de conflitos entre unidades orgânicas da Universidade.  

O Prof. João Varela disse que o problema deve-se à forma como o curso foi 

montado. Acha que o nome de sustentabilidade deve estar no 2º ciclo. É errado 

apostar num curso desta natureza no 1º ciclo. O processo deveria ser revertido. 

O Prof. José Moreira considera que há coisas bem feitas neste curso mas que a 

forma como é apresentado é errado e pode não ir ao encontro das expectativas que 

se criam aos alunos quando se inscrevem no curso. 

No final da discussão, foi aprovado por maioria, com doze votos a favor (Manuela 

David, Graça Ruano, Carla Antunes, Maria João Bebianno, Óscar Ferreira, Cristina 

Veiga-Pires, Jacinta Fernandes, Graça Marques, Susana Carreira, Rui Marreiros, 

Gustavo Nolasco e Robertus Potting) e sete votos contra (Rui Guerra, Rafael 

Santos, Lurdes Cristiano, Adelino Canário, Guilherme Ferreira, João Varela e José 

Moreira) dar parecer favorável à criação do Mestrado Integrado em Engenharia 

para a Sustentabilidade. 

O Prof. Amílcar Duarte estava ausente da sala no momento da votação. 

O Prof. Rui Guerra passou a fazer parte dos trabalhos durante a discussão deste 

ponto. Os Professores Adelino Canário, Guilherme Ferreira e Rui Marreiros deixaram 

de fazer parte da reunião logo após a votação. 

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária n.º 6/2014 e da ata da 

reunião extraordinária n.º 4/2014. 

A ata da reunião n.º 6/2014 foi aprovada por unanimidade. 

Após introduzidas pequenas correcções, a ata da reunião extraordinária n.º 4/2014 

foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor (Amílcar Duarte, Manuela 

David, Graça Ruano, Carla Antunes, Maria João Bebianno, Óscar Ferreira, Cristina 

Veiga-Pires, Jacinta Fernandes, Graça Marques, Susana Carreira, Rui Marreiros, 

Gustavo Nolasco, Rui Guerra, Lurdes Cristiano, José Moreira e Robertus Potting) e 

duas abstenções (Rafael Santos e João Varela, que não tinham participado na 

reunião). 

A Profª Cristina Veiga-Pires deixou de participar na reunião no final deste ponto da 

Ordem de Trabalhos, pelas 17:15. 

Ponto 3 - Informações. 

O Diretor da FCT, Prof. Rui Cabral e Silva passou a participar na reunião. 
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O Diretor informou que terminou a visita da avaliação do Doutoramento em 

Química e referiu ter ficado com uma boa impressão sobre a visita. Na próxima 

semana há visitas para avaliação de 5 cursos. 

A Profª Graça Ruano informou o Conselho de que: 

a) Na reunião de conselho de departamento DEEI nº 08 de 12/Junho de 2014, 

relativamente às intenções de criação dos novos mestrados em Engenharia e 

Tecnologia Oceânica, Informática Médica, Redes de Sensores e Sistemas 

Inteligentes, e Redes de Sensores, sobre os quais o Conselho Científico da FCT 

havia pedido parecer, procedeu-se à votação do parecer “Nesta fase de intenções 

de novos cursos o DEEI secunda a opinião do Conselho Científico aprovando na 

generalidade as propostas”. O parecer foi aprovado com 9 votos a favor e 5 contra. 

b) Na reunião de conselho de departamento DEEI nº 10 de 27/Junho de 2014 foi 

aprovada por unanimidade a integração do mestrado de informática médica e 

bioinformática na oferta formativa do DEEI.  

c) Na reunião de conselho de departamento DEEI nº 11 de 03/Julho de 2014 foram 

os membros do conselho de departamento informados que “tendo o conselho do 

departamento entendido, por votação maioritária, na reunião nº 10 de 27/Junho de 

2014, que nenhum docente deve ter a responsabilidade de mais do que três 

disciplinas no mesmo semestre, e, tendo em simultâneo aprovado, por 

unanimidade, a proposta de criação do mestrado em informática médica e 

bioinformática, apesar de reconhecer o acréscimo de serviço docente que este novo 

projeto de ensino representa, se denotavam posições algo contraditórias que 

poderiam por em causa o funcionamento do referido mestrado. A Presidente 

acrescentou que a própria, e o Professor Pedro Guerreiro, enquanto proponentes do 

mestrado em informática médica e bioinformática, por acordo com os outros 

proponentes do mestrado de outros departamentos e faculdades, haviam decidido 

prescindir de enviar para o conselho científico da FCT a proposta de criação em 

2015/16 do referido mestrado. A Presidente esclareceu que se iria dar continuidade 

à proposta, esperando-se ver reunidas as condições humanas para que a mesma 

pudesse constituir uma oferta formativa em 2016/17. Acrescentou que esta 

informação seria formalmente transmitida ao conselho científico da FCT, tendo a 

Reitoria sido já informada da mesma .” 

O Diretor afirmou que não vai ser possível submeter à avaliação todos os cursos 

que está previsto submeter à avaliação no próximo ano. O impedimento é de 

ordem financeira, devido aos elevados custos dos processos de avaliação. 

Ponto 4 - Aprovação da contratação por tempo indeterminado do professor 

auxiliar Desidério Luís Sares Batista (DCTMA). 

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

pareceres dos dois relatores e sobre a atividade desenvolvida pelo professor 

Desidério Luís Sares Batista, foi aprovada por unanimidade, a manutenção do 

contrato por tempo indeterminado do professor auxiliar Desidério Luís Sares 

Batista, do Departamento de Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente, tendo por 

base os pareceres enviados pelos relatores Doutora Teresa Andresen, professora 

catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e Doutor João 

Guerreiro, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do 

Algarve são positivos. 

A Profª Carla Antunes saiu da sala durante a discussão e votação deste ponto. 

Ponto 5 - Indicação dos relatores para o processo de contratação por 

termo indeterminado da professora auxiliar Ana Cristina do Carmo Cardoso 

Vieira (DEEI). 

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

Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática, para o processo de 
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contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar Ana Cristina do Carmo 

Cardoso Vieira: doutor Ernesto Costa, professor catedrático do Departamento de 

Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e o 

doutor Pedro Guerreiro, professor catedrático da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve. 

A Profª Carla Antunes esteve ausente da sala durante a discussão e votação deste 

ponto. 

Ponto 6 - Proposta de contratação do doutor João Pedro Fidalgo Rocha, 

como professor auxiliar em regime de tempo integral, sem exclusividade, 

por um ano, para o DQF. 

Decidiu-se adiar a discussão deste ponto para a próxima reunião. 

Ponto 7 - Direção curso do doutoramento em Ciências Agrárias. 

Foi aprovada por unanimidade a composição da direção de curso do doutoramento 

em Ciências Agrárias constituída pelos professores José Leitão e Maria de Belém 

Costa Freitas. O mandato desta Direcção terminará simultaneamente com os 

mandatos das restantes direcções e curso. 

Ponto 8 - Regulamento de segundos e de terceiros ciclos de estudos da 

Universidade do Algarve – contributos.  

O Prof. Robertus Potting fez uma proposta de que seja adicionado ao regulamento a 

possibilidade de o júri poder aprovar o trabalho final ou a tese com recomendação 

de correção.  

Especificamente, propõe-se acrescentar ao Art.º 21º: 

“Art.º 21.º: Ato público de defesa 

1 - …. 

2 - …. 

3 - …. 

4 - …. 

5 - Caso o júri aprove o trabalho final com recomendação de correção, pelo 

candidato, dos erros, imprecisões ou incorreções formais identificados e 

expressamente referidos durante as provas, o candidato só terá direito à emissão 

da certidão de registo depois de efectuadas essas correções, de validadas pelo 

orientador e da entrega dos exemplares devidamente corrigidos. 

6 - Na situação prevista no nº 5, o candidato deverá efectuar as correções no prazo 

máximo de trinta dias depois da aprovação, devendo as mesmas ser validadas pelo 

orientador no prazo máximo de trinta dias após a sua entrega pelo candidato.” 

e ao Art.º 43.º: 

“Art.º 43.º: Processo de atribuição da classificação final 

1 - …. 

2 - …. 

3 - …. 

4 - Caso o júri aprove a tese com recomendação de correção, pelo candidato, dos 

erros, imprecisões ou incorreções formais identificados e expressamente referidos 

durante as provas, o candidato só terá direito à emissão da certidão de registo 

depois de efectuadas essas correções, de validadas pelo orientador e da entrega 

dos exemplares devidamente corrigidos. 

5 - Na situação prevista no nº 4, o candidato deverá efectuar as correções no prazo 

máximo de trinta dias depois da aprovação, devendo as mesmas ser validadas pelo 

orientador no prazo máximo de trinta dias após a sua entrega pelo candidato.” 

Estas propostas foram aprovadas por unanimidade. 
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A Profª Jacinta Fernandes propôs que no caso dos mestrados, quando as teses são 

disponibilizadas on line, no repositório da Universidade do Algarve, seja também 

disponibilizada on line de forma acessível a classificação atribuída ao candidato nas 

provas de mestrado. Esta proposta foi aprovada por maioria, com nove votos a 

favor (Amílcar Duarte, Rui Guerra, Manuela David, Óscar Ferreira, Jacinta 

Fernandes, Graça Marques, João Varela, Gustavo Nolasco e Robertus Potting) e 

sete votos contra (Rafael Santos, Graça Ruano, Lurdes Cristiano, Carla Antunes, 

Maria João Bebianno, Susana Carreira e José Moreira). 

Foi aprovado por unanimidade dar parecer favorável às propostas de alteração do 

Regulamento aprovadas em Conselho Pedagógico e contantes no respectivo 

parecer, anexo a esta acta. 

O Presidente propôs que fosse eliminado o prazo para terminar o doutoramento, tal 

como está estipulado no Art.º 28.º do Regulamento. Esta proposta foi aprovada por 

unanimidade. Na votação foi referido explicitamente que a proposta está 

condicionada ao facto de a mesma ser legalmente possível. 

O Presidente do Conselho Científico propôs retirar as menções de “Bom” e “Muito 

Bom” como opções na aprovação do doutoramento. O júri passaria a poder optar 

apenas por dois tipos de aprovação: “Aprovado” e “Aprovado com distinção e 

louvor”. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. A Profª Jacinta Fernandes 

esteve ausente durante esta votação. 

Ponto 9 - Alteração ao número de vagas do mestrado em Biologia Marinha. 

O DCBB solicitou aumentar o número de vagas, de 25 para 30 vagas, para o 

mestrado em Biologia Marinha, ano letivo 2014/2015, justificando este aumento 

pelo elevado número de pré-inscritos na 1.ª e 2.ª fase de candidaturas. 

Posto a votação a alteração ao número de vagas do mestrado em Biologia de 25 

para 30, a proposta foi aprovado por unanimidade 

Ponto 10 - Troca de ano da unidade curricular de Engenharia Genética e da 

unidade curricular de Opção da licenciatura em Biotecnologia. 

O DCBB propõe a alteração de ano das unidades curriculares da licenciatura em 

Biotecnologia do 1.º semestre:  

- Engenharia Genética - do 2.º ano para o 3.º ano. 

- Opção – do 3.º ano para o 2.º ano. 

Justifica esta troca pela necessidade de lecionar Engenharia Genética depois de 

Biologia Molecular (que funciona no 1.º semestre do 2.º ano). 

O DCBB esclarece ainda que a UC Engenharia Genética tinha sido anteriormente 

trocada de semestre mas manteve-se no mesmo ano para acomodar as licenças 

sabáticas de docentes da área de Bioquímica. 

Colocada a votação a proposta de troca de ano da unidade curricular de Engenharia 

Genética do 2.º ano para o 3.º ano e da unidade curricular de Opção do 3.º ano 

para o 2.º ano, da licenciatura em Biotecnologia, foi aprovada por unanimidade 

para o ano 2014-2015. 

Ponto 11 - Reestruturação do plano curricular do Curso de Especialização 

em Ecohidrologia Costeira. 

A Direção do curso de Especialização em Ecohidrologia Costeira informou que por 

lapso não submeteu ao Conselho Científico a proposta de reestruturação do plano 

de estudos do referido curso, pelo que solicita agora. 

A parte curricular deste Curso de Especialização corresponde ao 1.º ano do 

mestrado em Ecohidrologia. 
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A proposta de restruturação ao plano curricular do Curso de Especialização em 

Ecohidrologia Costeira foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 12 - Criação de novas opções e aprovação das fichas de unidades  

O Prof. José Moreira saiu no início da discussão deste ponto, às 18:31. 

A ficha da unidade curricular de Processamento de Imagem Médica, com 6 ECTS, 

proposta para o DEEI, foi aprovada por unanimidade 

A ficha da unidade curricular de Redes de Biossensores, proposta para o DEEI, foi 

aprovada por unanimidade, com a recomendação de correcção das horas e 

harmonização do nome em inglês e em português. 

Ponto 13 - Precedências das unidades curriculares. 

A discussão deste ponto foi adiada para a próxima reunião. 

Ponto 14 - Proposta de criação da pós-graduação em “Responsabilidade 

Ambiental”. 

A proposta de criação da pós-graduação em “Responsabilidade Ambiental” foi 

aprovada por unanimidade. 

A proposta de abertura de vagas da pós-graduação em “Responsabilidade 

Ambiental” para o próximo ano lectivo foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 15 - Alteração à distribuição do serviço docente do DEEI, ano letivo 

2014/2015 

O Conselho foi informado de que em discussão ocorrida no Conselho de 

Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática, face aos objetivos de ensino 

da unidade curricular de Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) percecionados nas 

recentes conversações, e o pedido por parte do ISE de lecionação desta disciplina 

isolada da disciplina de Computação Evolutiva, o conselho de departamento do 

DEEI afirma não ser possível lecionar SAD, devendo a mesma ser retirada do 

serviço docente atribuído ao Professor Fernando Lobo. No seguimento desta 

informação, o Conselho Científico decidiu por unanimidade aprovar esta alteração 

de serviço docente proposta pelo DEEI. 

A Presidente do Conselho de Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática 

lembrou que as unidades curriculares de Sistemas de Redes e Telecomunicações, 

Fundamentos de Telecomunicações II e Sistemas de Controlo II não tinham 

docente do DEEI atribuído na DSD aprovada, a primeira por ter sido inicialmente 

previsto que fosse lecionada pelo DEE/ISE e as duas últimas por terem sido 

atribuídas a um substituto do Prof. António Ruano a 50%. Tendo-se verificado que 

o ISE não poderia lecionar a referida disciplina e que o estado do processo de 

contratação do substituto do Prof. António Ruano a 50% se previa não estar 

concluido no incio de Setembro/2014, a Presidente do Conselho de DEEI propos a 

atribuição destas unidades curriculares aos professores Peter Stallinga, António 

Casimiro e João Lima, respectivamente. A Presidente do Conselho de DEEI 

esclareceu que em reunião de conselho de departamento, o DEEI aprovou a 

atribuição das respetivas UC's aos professores Peter Stallinga e João Lima mas que 

a proposta de atribuição da UC de Fundamentos de telecomunicações II havia sido 

recusada pelo conselho de DEEI. Sobre a atribuição de disciplinas ao Prof. António 

Casimiro a Prof.ª Graça Ruano esclareceu ter inquirido formalmente o Diretor da 

FCT sobre o acordo de redução de serviço docente para 2014/15 alegado pelo Prof. 

Casimiro, ao que o Diretor interveio explicando que o acordo corresponde à redução 

das horas lecionadas a mais de 270h no presente ano letivo, e, tendo o Prof. 

Casimiro lecionado 300h em 2013/14 deveria ter uma redução de 30h; o Diretor 
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acrescentou que, estando atribuídas 240h ao Prof. Casimiro para 2014/15 estaria a 

respeitar-se o acordo.  

A proposta de atribuição das unidades curriculares de Sistemas de Redes e 

Telecomunicações, Fundamentos de Telecomunicações II e Sistemas de Controlo II 

aos professores Peter Stallinga, António Casimiro e João Lima foi aprovada por 

maioria, com 13 votos a favor (Amílcar Duarte, Rui Guerra, Manuela David, Graça 

Ruano, Lurdes Cristiano, Carla Antunes, Maria João Bebianno, Óscar Ferreira, 

Jacinta Fernandes, Graça Marques, Susana Carreira, Gustavo Nolasco e Robertus 

Potting) e um voto contra (Rafael Santos) 

O Prof. João Varela saiu durante a discussão deste ponto da ordem de trabalhos. 

Ponto 16 - Júris de doutoramento – procedimentos. 

A discussão deste ponto foi adiada para a próxima reunião. 

Ponto 17 - Proposta de renovação do contrato do doutor Leslie Victor 

Woodcock, como professor catedrático convidado, por tempo parcial a 

50%, sem remuneração para o Departamento de Física. 

Este ponto estava restrita a professores catedráticos. Foi aprovada por 

unanimidade dos presentes (Gustavo Nolasco, Maria João Bebianno, Robertus 

Potting) a renovação do contrato do doutor Leslie Victor Woodcock, como professor 

catedrático convidado, por tempo parcial a 50%, sem remuneração para o 

Departamento de Física.  

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19:19H, 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 

 


