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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Ata da reunião n.º 9/2014 

Aos oito dias do mês de outubro 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 9/2014 do Conselho Científico da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia (CC).  

Presidiu o professor 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  
Gustavo Nuno Barbosa Nolasco  
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  
Rui Carlos de Maurício Marreiros  
Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  
Susana Paula Graça Carreira  
Tomasz Boski  
 
Justificaram a ausência os professores Guilherme Nuno de Passos Correia Matos 
Ferreira, João Carlos Serafim Varela, Maria Margarida Miranda de Castro, Rafael 
Brigham Neves Ferreira Santos e Vera Linda Ribeiro Marques. 

Também não compareceu à reunião o professor Rui Orlando Pimenta Santos.  

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 8/2014. 
2. Informações. 
3. Adequação à nova legislação do mestrado em Ensino de Informática. 
4. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) dos professores: 

a.   Isabel Maria Palma Antunes Cavaco, 2 pedidos (DQF). 
b. Pedro Miguel Leal Rodrigues (DQF). 

5. Aprovação de contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar 
Ana Cristina do Carmo Cardoso Vieira (DEEI).  

6. Aprovação de contratação por tempo indeterminado do professor auxiliar 
Álvaro Mascarenhas Pereira Nascimento Lima Barradas (DEEI).   

7. Indicação dos relatores para o processo de contratação por termo 
indeterminado da professora auxiliar Carla Maria Rolo Antunes (DCTMA).  

8. Proposta de contratação do Doutor João Miguel Sousa da Silva, como 
professor auxiliar convidado, a tempo parcial a 10%, sem remuneração, por 
um ano, para o DCBB. 



 

Ata da reunião ordinária nº 9/2014 do Conselho Científico da FCT – 8 de outubro de 2014  2/6 

9. Proposta de contratação do licenciado Ricardo Jorge dos Santos Pereira, 
como assistente convidado, em regime de tempo parcial a 10%, sem 
remuneração, por um semestre, para o DCBB. 

10. Proposta de contratação da mestre Ana Mafalda Rocha Tavares, como 
assistente convidada, em regime de tempo parcial a 30%, sem 
remuneração, por um semestre, para o DCBB. 

11. Criação da unidade curricular de opção “Biologia Celular e Funcional” para o 
mestrado em Biologia Molecular e Microbiana. 

12. Ingresso de detentores de Diploma de Especialização Tecnológica nos cursos 
da Faculdade.  

13. Proposta de atribuição do título de Professor Emérito da Universidade do 
Algarve ao professor catedrático aposentado, Abílio Marques da Silva. 

 

No início da reunião foi introduzido um ponto adicional na ordem de trabalhos: 

14. Inclusão da unidade curricular “Cartografia Geológica e Geologia Regional” 
na lista de unidades curriculares de opção para a licenciatura em Biologia.  

Ponto 1 - Aprovação da ata ordinária n.º 8/2014. 

Após introduzidas umas pequenas correções, a ata da reunião n.º 8/2014 foi 
aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor (Graça Marques, Lurdes 
Cristiano, Tomasz Boski, Graça Ruano, Manuela David, Jacinta Fernandes, Óscar 
Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Carla Antunes, José Moreira, Susana Carreira, Adelino 
Canário, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco, Robertus Potting e Amílcar Duarte) e duas 
abstenções (Maria João Bebianno e Rui Guerra) 

Ponto 2 - Informações. 

O Presidente do Conselho Científico informou que foi aprovado um importante 
projeto em que o CEOT participa. 

A professora Cristina Veiga-Pires informou que houve recentemente problemas na 
lecionação do curso de Geomática. 

A professora Graça Ruano informou que no Departamento de Engenharia Eletrónica 
e Informática (DEEI) há problemas com lecionação por baixa de dois docentes, o 
que deixa cinco unidades curriculares sem docente. 

Ponto 3 - Adequação à nova legislação do mestrado em Ensino de 
Informática.  
O Conselho Científico deliberou por unanimidade considerar não haver 
inconveniente em adiar a adequação do mestrado em Ensino de Informática. 

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

a. Isabel Maria Palma Antunes Cavaco, 2 pedidos (DQF). 
b. Pedro Miguel Leal Rodrigues (DQF). 

Foram aprovados por unanimidade (Graça Marques, Lurdes Cristiano, Tomasz 
Boski, Maria João Bebianno, Graça Ruano, Manuela David, Jacinta Fernandes, Óscar 
Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Carla Antunes, José Moreira, Susana Carreira, Adelino 
Canário, Rui Marreiros, Rui Guerra, Gustavo Nolasco, Robertus Potting e Amílcar 
Duarte) dois pedidos de equiparação a bolseiro, que no total correspondem a um 
período superior a 30 dias, da professora Isabel Maria Palma Antunes: 

 
1) Deslocação a Changsha, Hong Kong e Cantão, China para divulgação dos 

mestrados EMMC-ChIR e EMQAL nas Universiddae de CSU (Changsha), 
Guangzhou University (Cantão) e Hong Kong Technical University (Hong 
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Kong), bem como para reuniões com responsáveis pela CSU para possível 
desenvolvimento de um curso em conjunto, entrevistas a potenciais 
candidatos Erasmus Mundus, de 2-3-2015 a 29-3-2015.  

2) Deslocação a Sapporo (Japão) para participar em reunião com responsáveis 
na Universidade de Hokkaido para desenvolvimento de um possível curso 
conjunto e estabelecimento de contactos para futuros projetos de 
investigação para estudantes EMMC-ChIR em mobilidade no Japão, de 30-3-
2015 a 13-4-2015. 

 

Foi aprovado por unanimidade (Graça Marques, Lurdes Cristiano, Tomasz Boski, 
Maria João Bebianno, Graça Ruano, Manuela David, Jacinta Fernandes, Óscar 
Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Carla Antunes, José Moreira, Susana Carreira, Adelino 
Canário, Rui Marreiros, Rui Guerra, Gustavo Nolasco, Robertus Potting e Amílcar 
Duarte) o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do 
professor Pedro Rodrigues para se deslocar à University of Western Cape, Africa do 
Sul, no âmbito do projeto Aquavalor (PROMAR – ref.ª 31-03-05-FEP-0060), do qual 
é investigador principal e visa a realização de trabalho experimental inserido numa 
das tarefas do projeto, pelo período de 22-10-2014 a 12-1-2015. 

Ponto 5 - Aprovação de contratação por tempo indeterminado da 
professora auxiliar Ana Cristina do Carmo Cardoso Vieira (DEEI): 
A professora Carla Antunes ausentou-se da sala antes do início da discussão deste 
ponto da ordem de trabalhos. 
A proposta de contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar Ana 
Cristina do Carmo Cardoso Vieira, do Departamento de Engenharia Eletrónica e 
Informática, tendo por base os pareceres dos relatores Doutor Ernesto Costa, 
professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra e Doutor Pedro Guerreiro, professor catedrático da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade do Algarve foi reprovada pelo conselho, com três 
votos a favor (Graça Ruano, Rui Guerra e Rui Marreiros) e catorze votos contra 
(Graça Marques, Lurdes Cristiano, Tomasz Boski, Maria João Bebianno, Manuela 
David, Jacinta Fernandes, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, José Moreira, Susana 
Carreira, Adelino Canário, Gustavo Nolasco, Robertus Potting e Amílcar Duarte). 

Analisado o relatório apresentado pela professora Cristina Vieira, os pareceres dos 
relatores sobre o mesmo e ouvido o Departamento de Engenharia Eletrónica e 
Informática, o Conselho Científico decidiu por maioria, com catorze votos a favor 
(Graça Marques, Lurdes Cristiano, Tomasz Boski, Maria João Bebianno, Manuela 
David, Jacinta Fernandes, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, José Moreira, Susana 
Carreira, Adelino Canário, Gustavo Nolasco, Robertus Potting e Amílcar Duarte) e 
três votos contra (Graça Ruano, Rui Guerra e Rui Marreiros) propor a cessação do 
contrato de professor auxiliar por tempo indeterminado da professora Ana Cristina 
do Carmo Cardoso Vieira, por considerar que o desempenho científico durante o 
período em análise foi insuficiente. 
Ficam anexas a esta ata as fundamentações da votação. 
 
Durante a discussão deste ponto, foi sublinhada a necessidade de contratar novos 
docentes para a área científica de engenharia eletrónica e informática.  

Ponto 6 - Aprovação de contratação por tempo indeterminado do professor 
auxiliar Álvaro Mascarenhas Pereira Nascimento Lima Barradas (DEEI). 

Foi aprovada por unanimidade a manutenção do contrato por tempo indeterminado 
do professor auxiliar Álvaro Mascarenhas Pereira Nascimento Lima Barradas, do 
Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática, tendo por base os pareceres 
dos relatores Doutor Mário Freire, professor catedrático da Faculdade de 
Engenharia da Universidade da Beira Interior e o Doutor Pedro Guerreiro, professor 
catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. 
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Ponto 7 - Indicação dos relatores para o processo de contratação por 
termo indeterminado da professora auxiliar Carla Maria Rolo Antunes 
(DCTMA). 

Foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta de relatores, apresentada pelo 
Departamento de Ciências da Terra e do Ambiente, para o processo de contratação 
por tempo indeterminado da professora auxiliar Carla Maria Rolo Antunes: 
professor João Pedroso de Lima, professor catedrático da Universidade de Coimbra 
e o professor João Guerreiro, professor catedrático da Universidade do Algarve. 

Ponto 8 - Proposta de contratação do Doutor João Miguel Sousa da Silva, 
como professor auxiliar convidado, a tempo parcial a 10%, sem 
remuneração, por um ano, para o DCBB. 

A professora Carla Antunes voltou a fazer parte da reunião. 

A proposta de contratação do doutor João Miguel Sousa da Silva como professor 
auxiliar a 10%, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade curricular 
Ecofisiologia de Plantas Marinhas dos cursos de Mestrado em Biologia Marinha e 
Biodiversidade e Conservação (DCBB), foi analisada por este conselho.  

Durante a discussão foi referido que a proposta é extemporânea, pois deveria ter 
sido apresentada durante a discussão da distribuição do serviço docente para o ano 
letivo 2014/2015. Foi também referido que não é aceitável atribuir funções 
docentes sem a correspondente remuneração. Vários membros manifestaram a 
opinião de que as contratações não podem ser justificadas por pedidos de licença 
sabática. 

O professor Adelino Canário saiu às 17 horas, durante a discussão deste ponto. 

A proposta de nomeação de dois relatores - professora Maria Margarida Miranda de 
Castro e professora Ester Serrão - para o processo de contratação do doutor João 
Silva, foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor (Graça Marques, 
Lurdes Cristiano, Tomasz Boski, Graça Ruano, Manuela David, Jacinta Fernandes, 
Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Carla Antunes, José Moreira, Susana Carreira, 
Rui Guerra, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco, Robertus Potting e Amílcar Duarte) e 
um voto contra (Maria João Bebianno).  

Analisados os pareceres elaborados pelas professoras Margarida Castro e Ester 
Serrão e após prolongada discussão sobre este assunto, a proposta de contratação 
do professor João Silva foi reprovada por maioria, com oito votos a favor (Lurdes 
Cristiano, Manuela David, Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Rui Marreiros, 
Gustavo Nolasco, Robertus Potting e Amílcar Duarte) e nove votos contra (Graça 
Marques, Tomasz Boski, Maria João Bebianno, Graça Ruano, Jacinta Fernandes, 
Carla Antunes, José Moreira, Susana Carreira e Rui Guerra). 

Ponto 9 - Proposta de contratação do licenciado Ricardo Jorge dos Santos 
Pereira, como assistente convidado, em regime de tempo parcial a 10%, 
sem remuneração, por um semestre, para o DCBB.  

Durante a discussão foi referido que a proposta é extemporânea, pois deveria ter 
sido apresentada durante a discussão da distribuição do serviço docente para o ano 
letivo 2014/2015. Foi também referido que não é aceitável atribuir funções 
docentes sem a correspondente remuneração. Além disso, foi referido pelos 
professores Óscar Ferreira e Cristina Veiga-Pires que o licenciado Ricardo Pereira 
tem uma licenciatura de 3 anos, o que não deve ser considerado equivalente a uma 
licenciatura de 5 anos, para os efeitos em questão. O Prof. Gustavo Nolasco 
sublinhou que de acordo com a legislação em vigor, os assistentes convidados são 
recrutados de entre titulares do grau de mestre ou do grau de licenciado e de 
currículo adequado. Vários membros manifestaram a opinião de que as 
contratações não podem ser justificadas por pedidos de licença sabática. 
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A proposta de contratação do licenciado Ricardo Jorge dos Santos Pereira, como 
assistente convidado, em regime de tempo parcial a 10%, sem remuneração, por 
um ano, para o DCBB, para colaborar nas aulas práticas de Biologia Molecular (2.º 
ano da licenciatura em Biotecnologia), num total de 15 horas foi reprovada, com 
seis votos a favor (Lurdes Cristiano, Manuela David, Rui Marreiros, Gustavo 
Nolasco, Robertus Potting e Amílcar Duarte) e onze votos contra (Graça Marques, 
Tomasz Boski, Maria João Bebianno, Graça Ruano, Jacinta Fernandes, Óscar 
Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Carla Antunes, José Moreira, Susana Carreira e Rui 
Guerra). 

Ponto 10 - Proposta de contratação da mestre Ana Mafalda Rocha Tavares, 
como assistente convidada, em regime de tempo parcial a 30%, sem 
remuneração, por um semestre, para o DCBB. 

A proposta de contratação foi acompanhada de comunicação da professora doutora 
Margarida Castro, Presidente do DCBB, informando que “a mestre Ana Mafalda 
Rocha Tavares irá colaborar nas aulas práticas da disciplina de Botânica Marinha 
(2.º ano da Licenciatura em Biologia Marinha), num total de 42 horas (2 turmas x 
21 horas). A colaboração solicitada envolve sobretudo identificação de algas, não 
havendo nenhum docente do DCBB especializado em taxonomia deste grupo. As 
aulas teóricas serão da responsabilidade da professora Ester Serrão.”. Vários 
membros manifestaram a opinião de que as contratações não podem ser 
justificadas por pedidos de licença sabática. 

A proposta de contratação da mestre Ana Mafalda Rocha Tavares, como assistente 
convidada, em regime de tempo parcial a 15%, sem remuneração, por um ano, 
para o DCBB, para colaborar nas aulas práticas da disciplina de Botânica Marinha 
(2.º ano da licenciatura em Biologia Marinha), num total de 42 horas (2 turmas x 
21 horas)  foi reprovada, com oito votos a favor (Lurdes Cristiano, Manuela David, 
Óscar Ferreira, Cristina Veiga-Pires, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco, Robertus 
Potting e Amílcar Duarte) e nove votos contra (Graça Marques, Tomasz Boski, Maria 
João Bebianno, Graça Ruano, Jacinta Fernandes, Carla Antunes, José Moreira, 
Susana Carreira e Rui Guerra). 

Ponto 11 - Criação da unidade curricular de opção “Biologia Celular e 
Funcional” para o mestrado em Biologia Molecular e Microbiana. 

A proposta de criação da unidade curricular de opção “Biologia Celular e Funcional” 
para o mestrado em Biologia Molecular e Microbiana foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 12 - Ingresso de detentores de Diploma de Especialização 
Tecnológica nos cursos da Faculdade. 
A discussão deste ponto foi adiada para a próxima reunião. 

Ponto 13 - Proposta de atribuição do título de Professor Emérito da 
Universidade do Algarve ao Professor Catedrático Jubilado, Doutor Abílio 
Marques da Silva. 

O título de professor emérito é um título honorífico e vitalício, que de acordo com 
Despacho n.º 234/2011, de 5 de Janeiro, a Universidade do Algarve concede “aos 
professores catedráticos e coordenadores principais jubilados e aposentados que se 
distinguiram ao seu serviço pelo relevante contributo dado ao avanço da ciência e 
da cultura e pelos relevantes serviços prestados à Universidade”.  

O professor Abílio Marques da Silva ingressou na Universidade do Algarve em 1983 
e aqui fez sua carreira académica. Desempenhou também vários cargos de gestão.  

Vários membros do CC pronunciaram-se sobre o mérito do professor Abílio Marques 
da Silva, apoiando sem qualquer reserva o reconhecimento e concessão do título de 
professor emérito.  
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A proposta de atribuição do título de Professor Emérito da Universidade do Algarve 
ao Professor Catedrático Jubilado, Doutor Abílio Marques da Silva foi aprovada por 
unanimidade. 

As professoras Cristina Veiga-Pires e Maria João Bebianno saíram às 17:50, após 
findo este ponto da ordem de trabalhos. 

Ponto 14 - Inclusão da unidade curricular “Cartografia Geológica e 
Geologia Regional” na lista de unidades curriculares de opção para a 
licenciatura em Biologia. 

A proposta de inclusão da unidade curricular “Cartografia Geológica e Geologia 
Regional” na lista de unidades curriculares de opção livres, a funcionar no 2.º 
semestre do ano letivo 2014/2015 da licenciatura em Biologia foi aprovada por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:55H, 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 

 

      


