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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 2/2013 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, pelas quinze horas, na 

sala 3.18 do edifício 2 da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), deu-se início à 

reunião n.º 2/2013 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(CC).  

Presidiu o Prof. Pedro Guerreiro e estiveram presentes os seguintes membros: 

Amadeu Fernandes Brigas  

Amílcar Manuel Marreiros Duarte  

Helena Maria Leitão Demigné Galvão  

Henrique Leonel Gomes  

Jorge Manuel Martins (saiu às 17:20H, no ponto 9, e não participou na segunda 

votação deste ponto) 

José António Carreira Saraiva Monteiro (saiu às 17:45H, no ponto 14, e não 

participou na votação deste ponto) 

José António de Sousa Moreira  

José Luís Valente de Oliveira (saiu às 17:50H, no ponto 14, e não participou na 

votação deste ponto) 

José Maria Longras Figueiredo  

Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo (saiu às 17:50H, no ponto 14, e não 

participou na votação deste ponto) 

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria João Anunciação Franco Bebianno (saiu às 17:30H, no ponto 13) 

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano  

Maria Jacinta Silva Fernandes 

Maria Leonor Nunes Ribeiro Cruzeiro  

Maria Margarida Miranda de Castro  

Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel  

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos  

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Tomasz Boski (saiu às 18:00H, no ponto 14, e não participou na votação) 

 

Justificaram a ausência os professores Adelino Vicente Mendonça Canário, Cristina 

Carvalho Veiga-Pires e Vera Linda Ribeiro Marques.  

 

Participou na reunião o professor Rui Cabral e Silva, director da Faculdade e a 

professora Margarida de Lurdes de Jesus Bastos Cristo, presidente do Conselho 

Pedagógico. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Aprovação da ata da reunião n.º 1/2013. 

2. Informações.  

3. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor José Paulo 

Soares Pinheiro. 

4. Aprovação da composição de júri de provas de doutoramento dos alunos: 

a. André Sucena Afonso, doutoramento em ciências do mar, da terra e do 

ambiente, ramo ciências do mar, especialidade ecologia marinha.  

b. Dionilde Sarita Graça Camacho da Encarnação, doutoramento em ciências do 

mar, da terra e do ambiente, ramo ciências do mar, especialidade processos 

em ecossistemas marinhos. 
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c. Gil Vicente da Conceição Fraqueza, ciências biológicas, especialidade 

bioquímica inorgânica. 

d. Neusa Elisabete José do Nascimento Martins, doutoramento em ciências 

biotecnológicas, especialidade biotecnologia vegetal. 

e. Pedro Filipe Duarte Alves da Veiga, doutoramento em ciências do mar, da 

terra e do ambiente, ramo ciências e tecnologias das pescas, especialidade 

avaliação e gestão de recursos. 

f. Ricardo Pedro Jorge Custódio Avó, doutoramento em engenharia eletrónica e 

telecomunicações. 

g. Sónia Mafalda Ferreira Figueiredo, doutoramento em química. 

h. Tomé Pereira de Azevedo Santos Silva, doutoramento em ciências do mar da 

terra e do ambiente, ramo ciências biológicas, especialidade biologia 

molecular. 

5. Nomeação de orientadores de dissertação, mestrado em engenharia 

informática. (DEEI) 

6. Criação da unidade curricular de opção Planeamento experimental em ciências 

biológicas. (DCBB)   

7. Unidades curriculares a descoberto no mestrado integrado em ciências 

farmacêuticas, ano letivo 2013/2014. 

8. Nomeação da direção de curso da licenciatura em Biotecnologia. (DCBB)  

9. Nomeação da direção de curso do programa de doutoramento em Matemática. 

(DM) 

10. Nomeação de comissões de creditação de licenciaturas e de mestrados 

integrados: [arquitetura paisagista, biologia, biologia marinha, bioquímica, 

ciências do mar; engenharia do ambiente; engenharia informática, química]. 

11. Nomeação de comissões de creditação de mestrados [aquacultura e pescas, 

arquitetura paisagista, biodiversidade marinha e conservação, biologia 

marinha; ecohidrologia, energias renováveis e gestão de energia, engenharia 

informática, ensino de informática, geomática, hortofruticultura]. 

12. Regulamentos das unidades curriculares de projeto das licenciaturas: 

a. Biologia 

b. Biologia Marinha 

13. Programas de doutoramento FCT/CRUP. 

14. Pedidos de licença sabática para o ano letivo 2013/2014, dos seguintes 

professores: 

a. Maria Leonor Nunes Ribeiro Cruzeiro (DF)  

b. Rui Manuel Farinha das Neves Guerra (DF)  

c. Ana Isabel da Costa Conceição Guerra (DM)  

d. Daniel da Silva Graça (DM)  

e. José Luís Nunes do Carmo (DM)  

f. Nélia Maria Pontes Amado (DM)  

g. Nenad Manojlovic (DM)  

h. Alexandra Maria Francisco Cravo (DCTMA)  

i. Thomas Panagopoulos (DCTMA)  

j. Adelino Vicente Mendonça Canário (DCBB)  

k. Ana Maria Branco Barbosa (DCBB)  

l. Deborah Mary Power (DCBB)  

m. Filomena Maria Coelho Guerra da Fonseca (DCBB)  

n. Jorge Manuel Martins (DCBB)  

o. Maria Alcinda dos Ramos das Neves (DCBB)  

p. Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo (DCBB)  

q. Maria Dulce Carlos Antunes (DCBB)  

r. Teresa Isabel Mendonça Modesto (DCBB)  

s. Amadeu Fernandes Brigas (DQF) 

t. Ana Rosa Galego Garcia (DQF) 

u. André Duarte Lopes (DQF) 

v. Maria de Lurdes dos Santos Cristiano (DQF) 
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w. Wenli Wang (DQF)  

x. Fernando Miguel Pais da Graça Lobo (DEEI) 

y. Henrique Leonel Gomes (DEEI) 

z. Johannes Martinus Hubertina du Buf (DEEI) 

aa. Pedro João Dias Valente Guerreiro (DEEI) 

bb. Peter Stallinga (DEEI) 

15. Proposta de atribuição do título de Professor Emérito da Universidade do 

Algarve à professora catedrática aposentada, Maria Teresa Coelho Pais Vieira 

Dinis.  

16. Proposta de reconhecimento explícito do Centro de Investigação que acolheu os 

trabalhos de investigação conducente à dissertação e tese. 

17. Proposta de alteração ao regulamento do 3º ciclo. (DCBB).  

 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião n.º 1/2013. 

Após introduzidas algumas correções, a ata da reunião n.º 1/2013 foi aprovada por 

unanimidade.  

Ponto 2 – Informações. 

O presidente do CC informou que: 

- na reunião do conselho científico restrito a professores catedráticos, realizada no 

dia 7 de fevereiro, o conselho  deliberou que a vaga para professor catedrático 

atribuída à FCT fosse afeta ao DCBB, devendo ser aberta em todas as áreas 

científicas;  

- na reunião do conselho cientifico restrito a professores catedráticos e a 

professores associados, que decorreu imediatamente antes da presente reunião, o 

conselho deliberou que as quatro vagas para professor associado atribuídas à FCT 

fossem afetas do seguinte modo: duas vagas para o DCTMA, uma vaga para o 

DCBB e uma para o DQF;  

- o relatório do CRUP, sobre o estado do ensino superior em Portugal, deve ser 

publicado no dia 19 de fevereiro; 

O diretor da faculdade informou que a reitoria debateu com as unidades orgânicas a 

oferta formativa para próximo ano letivo de 2013/2014: todos os atuais cursos da 

FCT serão oferecidos, exceto o mestrado integrado em engenharia biológica, que 

terá zero vagas. Enquanto se aguarda pelas decisões do governo sobre orientações 

e reestruturação do ensino superior, a reitoria pede que haja reflexão sobre a falta 

de captação de alunos nos mestrados integrados da FCT e também na possibilidade 

de criar-se um primeiro ciclo em engenharia. 

O professor Jorge Martins informou que o doutor António Bebião, que deu um 

grande e desinteressado contributo para criação do curso de ciências 

farmacêuticas, faleceu a semana passada; 

O professor Amílcar Duarte informou soube que o do programa de doutoramento 

em ciências agrárias havia desistido de concorrer ao concurso de programas de 

doutoramento FCT  

Ponto 3 – Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do professor 

José Paulo Soares Pinheiro. 

 

Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de equiparação a bolseiro do professor 

José Paulo Soares Pinheiro para se deslocar a Sorocaba, Brasil, pelo período de 29-
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4-2013 a 31-5-2013, para efeitos de estreitar laços de colaboração científica com a 

UNESP. 

 

Ponto 4 - Aprovação da composição de júri de provas de doutoramento dos 

alunos: 

a. André Sucena Afonso, doutoramento em ciências do mar, da terra e 

do ambiente, ramo ciências do mar, especialidade ecologia marinha.  

 

Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte composição de júri de provas de 

doutoramento do aluno André Sucena Afonso, doutoramento em ciências do mar, 

da terra e do ambiente, ramo ciências do mar, especialidade ecologia marinha: 

 

Doutor Karim Erzini, professor associado com agregação da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve (orientador). 

Doutor José Pedro Silva Andrade, professor catedrático da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve. 

Doutor Fábio Hissa Vieira Hazin, professor adjunto do Departamento de Pesca e 

Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil (coorientador). 

Doutor Ricardo da Piedade Abreu Serrão Santos, investigador principal da 

Universidade dos Açores. 

Doutor Pedro Afonso Agostinho dos Santos, investigador contratado do IMAR 

Açores. 

Doutor Rui Pedro Andrade Coelho, bolseiro post-doc com uma bolsa da FCT do 

Centro de Ciências do Mar - CCMAR, Universidade do Algarve. 

Doutora Ivone Figueiredo, investigadora auxiliar do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA). 

b. Dionilde Sarita Graça Camacho da Encarnação, doutoramento em 

ciências do mar, da terra e do ambiente, ramo ciências do mar, 

especialidade processos em ecossistemas marinhos. 

 

Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte composição de júri de provas de 

doutoramento da aluna Dionilde Sarita Graça Camacho da Encarnação, 

doutoramento em ciências do mar, da terra e do ambiente, ramo ciências do mar, 

especialidade processos em ecossistemas marinhos: 

Doutor Alejandro Cearreta, professor titular, Universidade do País Basco.   

Doutora Maria da Conceição Pombo de Freitas, professora catedrática da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa. 

Doutor Tomasz Boski, professor catedrático Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade do Algarve, (orientador). 

Doutor Francisco Manuel Falcão Fatela, professor auxiliar da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa. 

Doutora Delminda Maria Jesus Moura, professora auxiliar da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade do Algarve (orientadora). 

Doutora Maria Virgínia Alves Martins, investigadora de pós-doutoramento do Centro 

de Estudos do Ambiente e do Mar - CESAM da Universidade de Aveiro. 

Doutora Isabel Maria de Paiva Pinto Mendes, investigadora de pós-doutoramento do 

Centro de Investigação Marinha e Ambiental – CIMA da Universidade do Algarve.   
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c. Gil Vicente da Conceição Fraqueza, ciências biológicas, especialidade 

bioquímica inorgânica. 

 

No debate havido antes da votação, a professora Lurdes Cristiano pronunciou-se 

favoravelmente à constituição do júri destas provas, composto por químicos e 

bioquímicos, embora tenha algumas reservas relativamente à mudança no ramo de 

conhecimento a que o grau dirá respeito: originalmente era química e agora, fruto 

da afetação dos doutorandos aos novos programas de doutoramento, passou a ser 

ciências biológicas. Manifestou ainda a opinião de que considera este processo mal 

conduzido e referiu que sobre o qual não foi informada, apesar de ser diretora do 

programa doutoral em química. O professor José Moreira acrescentou ainda que, do 

ponto de vista científico, este júri não parece ser a melhor solução para o 

candidato.  

 

Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte composição de júri de provas de 

doutoramento do aluno Gil Vicente da Conceição Fraqueza, ciências biológicas, 

especialidade bioquímica inorgânica: 

 

Doutor José João Galhardas de Moura, professor catedrático aposentado do 

Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa.  

Doutor Carlos Gutiérrez Merino, professor catedrático da Facultad de Ciências da 

Universidad de Extremadura, Badajoz. 

Doutor Manuel Aureliano Pereira Martins Alves, professor associado da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (orientador) 

Doutor José Armando Luísa da Silva, professor auxiliar com agregação do Instituto 

Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. 

Doutora Isabel Maria Palma Antunes Cavaco, professora auxiliar da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve.  

Doutora Custódia do Sacramento Fonseca, professora auxiliar da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. 

 

d. Neusa Elisabete José do Nascimento Martins, doutoramento em 

ciências biotecnológicas, especialidade biotecnologia vegetal. 

 

Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte composição de júri de provas de 

doutoramento da aluna Neusa Elisabete José do Nascimento Martins, doutoramento 

em ciências biotecnológicas, especialidade biotecnologia vegetal: 

 

Doutora Olinda da Conceição Pinto Carnide, professora catedrática do 

Departamento de Genética e Biotecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

José Manuel Peixoto Teixeira Leitão, professor catedrático da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade do Algarve. 

Doutora Maria da Conceição Lopes Vieira dos Santos, professora associada com 

Agregação do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. 

Doutora Anabela Maria Lopes Romano, professora associada com agregação, da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (orientadora). 

Doutor Jorge Manuel Pataca Leal Canhoto, professor auxiliar com agregação da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 

Doutora Sandra Marisa Gomes Gonçalves, investigadora Pós-Doutoramento do 

GLACIP (bolseira da FCT), Laboratório de Biotecnologia Vegetal (coorientadora). 
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e. Pedro Filipe Duarte Alves da Veiga, doutoramento em ciências do 

mar, da terra e do ambiente, ramo ciências e tecnologias das pescas, 

especialidade avaliação e gestão de recursos. 

 

Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte composição de júri de provas de 

doutoramento do aluno Pedro Filipe Duarte Alves da Veiga, doutoramento em 

ciências do mar, da terra e do ambiente, ramo ciências e tecnologias das pescas, 

especialidade avaliação e gestão de recursos: 

 

Karim Erzini, professor associado com agregação da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve (orientador). 

Doutor Jorge Manuel dos Santos Gonçalves, investigador do Centro de Ciências do 

Mar – CCMAR e professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade do Algarve (coorientador). 

Doutor Ian Graham Cowx, Director do Hull International Fisheries Institute e 

Adjunct Professor do Department of Fisheries and Wildlife, Michigan State 

University. 

Doutor Henrique Manuel Roque Nogueira Cabral, professor auxiliar com agregação 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

Doutor Josep Lloret-Romanach, investigador, Universidade de Girona. 

 

f. Ricardo Pedro Jorge Custódio Avó, doutoramento em engenharia 

eletrónica e telecomunicações. 

 

Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte composição de júri de provas de 

doutoramento do aluno Ricardo Pedro Jorge Custódio Avó, doutoramento em 

engenharia eletrónica e telecomunicações: 

 

Doutora Maria da Graça Cristo dos Santos Lopes Ruano, professora associada com 

agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. 

 

Doutora Maria do Carmo Raposo de Medeiros, professora associada da Universidade 

de Coimbra (orientadora). 

Doutor Henrique Manuel de Castro Faria Salgado, professor associado da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto. 

Doutor António Luís Jesus Teixeira, professor associado do Departamento de 

Engenharia Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro.  

Doutor Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro, professor associado da 

Universidade de Aveiro. 

Paula Laurêncio, professora adjunta do Instituto Superior de Engenharia da 

Universidade do Algarve. 

 

g. Sónia Mafalda Ferreira Figueiredo, doutoramento em química. 

 

Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte composição de júri de provas de 

doutoramento da aluna Sónia Mafalda Ferreira Figueiredo, doutoramento em 

química: 

 

Doutor Carlos José Rodrigues Crispim Romão, professor catedrático do Instituto de 

Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa. 
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Doutora Isabel Maria de Sousa Gonçalves, professora associada do Departamento 

de Química da Universidade de Aveiro (coorientadora). 

Doutor André Duarte Lopes, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve (orientador). 

Doutor João Paulo Gil Lourenço, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve. 

Doutora Beatriz Royo Cantabrana, investigadora auxiliar do Instituto de Tecnologia 

Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa. 

Doutora Marta Ramilo Abrantes, investigadora auxiliar do Instituto Superior Técnico 

da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

h. Tomé Pereira de Azevedo Santos Silva, doutoramento em ciências do 

mar da terra e do ambiente, ramo ciências biológicas, especialidade 

biologia molecular. 

 

Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte composição de júri de provas de 

doutoramento do aluno Tomé Pereira de Azevedo Santos Silva, doutoramento em 

ciências do mar da terra e do ambiente, ramo ciências biológicas, especialidade 

biologia molecular: 

Doutora José João Galhardas de Moura, professor catedrático aposentado da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

Doutor Flemming Jessen, senior researcher da Technical University of Denmark 

(coorientador). 

Doutora Luísa Maria Pinheiro Valente, professora associada do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. 

Doutora Maria Leonor Faleiro, professora auxiliar da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve. 

Doutor Pedro Miguel Leal Rodrigues, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve (orientador). 

Doutor André Martinho de Almeida investigador auxiliar do Instituto de Investigação 

Científica Tropical (IICT) da Universidade Técnica. 

Doutor Jorge Proença Dias, investigador coordenador da SPARUS Lda 

(coorientador). 

 

Ponto 5 - Nomeação de orientadores de dissertação, mestrado em 

engenharia informática. (DEEI) 

Como já era do conhecimento deste conselho, a direção do mestrado em 

engenharia informática tomou a posição de não atribuir orientações de dissertações 

de mestrado ao professor Hamid Shahbazkia. Entretanto, na reunião de 19 de 

dezembro de 2012, o CC deliberara dizer-se à direção do curso que “é atribuição da 

direção de curso propor os orientadores e é atribuição do CC aprovar ou não 

aprovar essas orientações”. Todavia, o presidente do CC não informou a direção do 

curso sobre tal deliberação, mas antes pediu a todas as direções de mestrado que 

enviassem listas de orientações, para uniformizar o procedimento. Como há dois 

alunos deste mestrado (Ehsan Yazdanparast e Zeinab Arastoo) que apresentaram 

propostas nas quais o professor Hamid Shahbazkia aparece como orientador, na 

ausência de resposta pela direção de curso, recorreram ao CC. O presidente do CC 

fez chegar este assunto ao conselho para tomada de decisão.  
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A estes esclarecimentos dados pelo presidente, seguiu-se um debate muito 

participado. Alguns membros do conselho manifestaram a opinião de reiterar a 

confiança no professor Hamid Shahbazkia pois não há nenhuma base formal para 

lhe serem recusadas orientações. A maioria, contudo, manifestou continuar a ter 

dúvidas sobre todo este processo. Por um lado, o diretor da faculdade informara, 

em dezembro, que estaria em curso um processo de averiguações a este caso e 

agora informou que falou com direção do curso de engenharia informática para 

saber porque vetaram o professor Hamid Shahbazkia como orientador de 

dissertações, recebendo como resposta que o motivo se deve à fraca qualidade das 

dissertações que este professor tem orientado. O professor José Valente de Oliveira 

lembrou que houve, no passado, queixas dos alunos sobre o professor Hamid 

Shahbazkia e questionou sobre o seguimento dado às anteriores queixas. O 

professor José Moreira, entre outros, pediu que seja aberto um processo de 

averiguações sem demora, pois as acusações, com ou sem razão, que pairam sobre 

o professor Hamid Shahbazkia são graves e o CC precisa ter informação para tomar 

decisões sobre esta matéria. Por fim, o presidente do CC, focando-se de novo na 

questão central deste ponto da ordem de trabalhos - a situação em que se 

encontram os dois alunos a quem foi recusado, pela direção de curso, o plano de 

trabalhos sob orientação do professor Hamid Shahbazkia, e que por isso recorreram 

ao CC – lembrou que quem nomeia orientadores é o CC via comissão de curso, e 

que por isso cumpre-nos dar uma resposta aos alunos. Ao que alguns membros 

responderam lamentando a situação em que se encontram os alunos, reforçando a 

opinião de, enquanto este assunto não for devidamente averiguado e esclarecido, 

não tomar decisões que desautorizem a direção de curso em engenharia 

informática. 

 

Foi colocada à votação a seguinte proposta apresentada pelo presidente do CC: o 

CC nomeia o professor Hamid Shahbazkia como orientador dos dois alunos de 

mestrado em engenharia informática - Ehsan Yazdanparast e Zeinab Arastoo - 

cujos planos de trabalho não foram aprovados pela direção do mestrado.  

A proposta foi recusada com dois votos a favor (Tomasz Boski e Pedro Guerreiro), 

oito abstenções (Graça Marques, Lurdes Cristiano, Leonor Cruzeiro, Rafael Santos, 

Margarida Castro, Henrique Gomes, Amadeu Brigas e Maria João Bebiano) e doze 

votos contra (Helena Galvão, Rui Marreiros, José Figueiredo, José Monteiro, Rui 

Guerra, Paulo Martel, José Moreira, José Valente de Oliveira, Alexandra Chícharo, 

Jorge Martins, Amilcar Duarte e Jacinta Fernandes). 

 

Ponto 6 – Criação da unidade curricular de opção Planeamento 

experimental em ciências biológicas. (DCBB) 

A professora Margarida Castro fez uma breve explicação do porquê desta unidade 

curricular de opção e sobre o seu modo de funcionamento, e respondeu a algumas 

perguntas. A criação da unidade curricular de opção Planeamento experimental em 

ciências biológicas, proposta pelo DCBB, foi aprovada com dezanove votos a favor 

(Lurdes Cristiano, Leonor Cruzeiro, Helena Galvão, Rui Marreiros, José Figueiredo, 

José Monteiro, Rui Guerra, Paulo Martel, Amadeu Brigas, José Moreira, Alexandra 

Chícharo, Jorge Martins, Amilcar Duarte, Rafael Santos, Margarida Castro, Henrique 

Gomes, Maria João Bebiano, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro) e um voto contra 

(Tomasz Boski); Graça Marques e José Valente de Oliveira ausentes no momento 

da votação. 

   

Ponto 7 – Unidades curriculares a descoberto no mestrado integrado em 

ciências farmacêuticas, ano letivo 2013/2014. 

O CC debateu a problemática da renovação do protocolo com a Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa relativo à docência de algumas cadeiras do 

mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Não era um ponto de deliberação, 

mas este conselho mostrou-se favorável a que se continue a negociar o protocolo, 
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por um lado, e que, por outro lado, o DQF avance com a proposta para um 

professor convidado, já que a Farmacologia, uma área essencial para o MICF, tem 

um único docente que não poderá assegurar todo o serviço docente.  

Ponto 8 – Nomeação da direção de curso da licenciatura em Biotecnologia. 

(DCBB). 

 

O presidente do CC referiu tratar-se esta nomeação de uma nomeação temporária, 

já os mandatos das direções de curso de primeiro ciclo estão estatutariamente 

sincronizados com os mandatos do conselho científico.  

Foi aprovada, por unanimidade, a nomeação da direção de curso da licenciatura em 

Biotecnologia (DCBB) constituída pelos seguintes professores, que completará o 

mandato da comissão anterior: 

- José Leitão 

- Lídia Dionísio 

- Raul Barros 

Ponto 9 – Nomeação da direção de curso do programa de doutoramento 

em Matemática. (DM) 

Antes de passar à votação o presidente do CC referiu que tratando-se de uma 

direção de curso de doutoramento, não está regulada pelos estatutos. Na sua 

opinião deveríamos proceder por analogia das direções de curso dos primeiros e 

segundos ciclos e sincronizar a vigência das direções pelos mandatos do conselho 

científico. O professor Rafael Santos propôs então que fosse votada essa regra.  

Foi assim colocada à votação a seguinte proposta: os mandatos de todas as 

direções de curso, de licenciatura, de mestrado, de mestrado integrado e de 

doutoramento, serão, a partir de agora, bienais e sincronizados com os do conselho 

científico. A proposta foi aprovada por dezanove votos a favor (Lurdes Cristiano, 

Leonor Cruzeiro, Margarida Castro, Henrique Gomes, Amadeu Brigas, Tomasz 

Boski, Helena Galvão, Rui Marreiros, José Figueiredo, José Monteiro, Maria João 

Bebiano, Rui Guerra, Paulo Martel, José Moreira, José Valente de Oliveira, 

Alexandra Chícharo, Jorge Martins, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro), um voto 

contra (Rafael Santos) e duas abstenções (Amilcar Duarte e Graça Marques). 

Passou-se depois à votação da direção do curso do programa de doutoramento em 

matemática. Foi aprovada, por unanimidade, a nomeação da direção de curso do 

programa de doutoramento em matemática, constituída pelos seguintes 

professores: 

- Nenad Manojlovic (diretor) 

- Marília Pires 

- Marco Mackaaij 

Ponto 10 – Nomeação de comissões de creditação de licenciaturas e de 

mestrados integrados: [arquitetura paisagista, biologia, biologia marinha, 

bioquímica, ciências do mar; engenharia do ambiente; engenharia 

informática, química]. 

Foram aprovadas, em conjunto, com dezanove votos a favor (Amilcar Duarte, 

Graça Marques, Lurdes Cristiano, Leonor Cruzeiro, Margarida Castro, Henrique 

Gomes, Amadeu Brigas, Tomasz Boski, Helena Galvão, Rui Marreiros, José 

Figueiredo, José Monteiro, Rui Guerra, Paulo Martel, José Moreira, José Valente de 

Oliveira, Alexandra Chícharo, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro) e uma 

abstenção (Rafael Santos), as seguintes comissões de creditação de licenciatura e 

mestrado integrado: 
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CURSO Comissão creditação 
Agronomia Amilcar Duarte 

Isabel Barrote 
Maria Belém Martins 

Arquitectura Paisagista Desidério Batista 
Paula Farrajota 
Carla Antunes  

Biologia 
 

Margarida Cristo 
Filomena Fonseca 
Sofia Gamito 

Biologia Marinha Ana Barbosa 
Alexandra Cravo 
Teresa Modesto 

Bioquímica Aureliano Alves 
Jorge Martins 
Isabel Carvalho 

Ciências do Mar 
 

Paulo Relvas  
Duarte Duarte 
Alexandra Cravo 

Engenharia do Ambiente [MI] Margarida Ribau Teixeira 
Luísa Barreira 
Luís Nunes 

Engenharia Informática Paula Ventura Martins 
Marielba Zacarias 
Cristina Vieira 

Química Ana Costa 
José Moreira 
Valentin Berseguenev 

  

Ponto 11 – Nomeação de comissões de creditação de mestrados 

[aquacultura e pescas, arquitetura paisagista, biodiversidade marinha e 

conservação, biologia marinha; ecohidrologia, energias renováveis e 

gestão de energia, engenharia informática, ensino de informática, 

geomática, hortofruticultura]. 

Foram aprovadas, por unanimidade, em conjunto, as seguintes comissões de 

creditação de mestrado: 

CURSO Comissão creditação 
Aquacultura e pescas Karim Erzini 

Adelino Canário 
João Varela 

Arquitetura Paisagista Desidério Batista 
Jacinta Fernandes 
Miguel Reimão Costa 

Biodiversidade Marinha e Conservação [EM] Karim Erzini 
Ester Serrão 
Alexandra Chícharo 

Biologia Marinha Alexandra Chícharo 
Ana Barbosa 
João Varela 

Ecohidrologia Luís Chícharo 
Manuela Moreira da Silva 
Duarte Duarte 

Engenharia Informática Fernando Lobo 
Noélia Correia 
Paula Ventura 

Energias Renováveis e Gestão de Energia António Ruano 
Armando Inverno, ISE 
Mário Reis 

Ensino de Informática Fernando Lobo 
Álvaro Barradas 
Isabel Leiria 

Geomática Cristina Veiga-Pires 
Fernando Martins, ISE 
Joaquim Luís 
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Gestão Sustentável dos Espaços Rurais António Covas, FE 
Carla Antunes 
Maria de Belém Martins 

Hortofruticultura Gustavo Nolasco 
Dulce Antunes 
Mário Reis 

 

Ponto 12 – Regulamentos das unidades curriculares de projeto das 

licenciaturas: 

a. Biologia 

b. Biologia Marinha 

 

Após ter sido referido que a redação destes regulamentos precisa de ser revista e 

melhorada, os regulamentos das unidades curriculares de projecto das licenciaturas 

em Biologia e Biologia Marinha do DCBB foram aprovados com dezanove votos a 

favor (Amilcar Duarte, Lurdes Cristiano, Leonor Cruzeiro, Margarida Castro, 

Henrique Gomes, Amadeu Brigas, Tomasz Boski, Helena Galvão, Rui Marreiros, José 

Figueiredo, José Monteiro, Rui Guerra, Paulo Martel, José Moreira, José Valente de 

Oliveira, Alexandra Chícharo, Rafael Santos, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro) e 

uma abstenção (Graça Marques). 

Ponto 13 – Programas de doutoramento FCT/CRUP. 

O CC tomou conhecimento de que estavam em preparação para ser submetidas ao 

concurso de programas de doutoramento FCT (Fundação para a Ciência e 

Tecnologia), propostas do DQF (programa doutoral em química de materiais 

avançados, em consórcio da Universidades de Coimbra, Universidade Nova de 

Lisboa, Universidade de Évora e Universidade do Algarve), do DEEI (programa de 

doutoramento em Engenharia Informática, em consórcio da Universidade da Beira 

Interior, Universidade de Évora, ISCTE-IUL, Universidade do Algarve e Instituto de 

Telecomunicações), do DM (um programa de doutoramento em matemática, em 

colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) e do DCTMA 

(um programa de doutoramento em ciências do mar, em colaboração com a 

Universidade de Cadiz). 

 

Ponto 14 – Pedidos de licença sabática para o ano letivo 2013/2014, dos 

seguintes professores: (lista dos professores omitida aqui, ver ordem de 

trabalhos) 

Durante o debate inicial deste ponto, o presidente do CC apresentou um balanço 

dos pedidos de licença sabática para o próximo ano letivo por departamento, 

referindo que se encontram aproximadamente dentro do limite dos cerca de 1/7 

dos docentes (exceto no DEEI). Prevaleceu a opinião, entre os membros do 

conselho, de que todos os docentes têm direito a licença sabática, apesar de cada 

aprovação do CC estar sempre condicionada pela possibilidade do serviço docente 

ficar ou não assegurado. Também alguns professores se pronunciaram a favor de 

que não só os departamentos mas a própria faculdade deve procurar assegurar o 

serviço docente como um todo, para garantir o cumprimento do direito à licença 

sabática. 

a. Maria Leonor Nunes Ribeiro Cruzeiro (DF)  

Foi aprovado por unanimidade (Leonor Cruzeiro ausentou-se durante esta votação) 

o pedido de licença sabática da professora associada com agregação Maria Leonor 

Nunes Ribeiro Cruzeiro, pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do 

ano letivo 2013/2014.  

b. Rui Manuel Farinha das Neves Guerra (DF)  
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Foi aprovado por unanimidade (Rui Guerra ausentou-se durante esta votação) o 

pedido de licença sabática do professor auxiliar Rui Manuel Farinha das Neves 

Guerra, pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do ano letivo 

2013/2014. 

c. Ana Isabel da Costa Conceição Guerra (DM)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora auxiliar 

Ana Isabel da Costa Conceição Guerra, pelo período de um ano, a partir do segundo 

semestre do ano letivo 2013/2014. 

d. Daniel da Silva Graça (DM)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática do professor auxiliar 

Daniel da Silva Graça, pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do 

ano letivo 2013/2014. 

e. José Luís Nunes do Carmo (DM)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática do professor auxiliar 

José Luís Nunes do Carmo, pelo período de um ano, a partir do segundo semestre 

do ano letivo 2013/2014. 

f. Nélia Maria Pontes Amado (DM)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora auxiliar 

Nélia Maria Pontes Amado, pelo período de um ano, a partir do segundo semestre 

do ano letivo 2013/2014. 

g. Nenad Manojlovic (DM)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática do professor associado 

Nenad Manojlovic, pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do ano 

letivo 2013/2014. 

h. Alexandra Maria Francisco Cravo (DCTMA)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora auxiliar 

Alexandra Maria Francisco Cravo, pelo período de um ano, a partir do primeiro 

semestre do ano letivo 2013/2014. 

i. Thomas Panagopoulos (DCTMA)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática do professor auxiliar 

Thomas Panagopoulos, pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do 

ano letivo 2013/2014. 

j. Adelino Vicente Mendonça Canário (DCBB)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática do professor catedrático 

Adelino Vicente Mendonça Canário, pelo período de um ano, a partir do primeiro 

semestre do ano letivo 2013/2014. 

k. Ana Maria Branco Barbosa (DCBB)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora auxiliar 

Ana Maria Branco Barbosa, pelo período de um semestre, a partir do primeiro 

semestre do ano letivo 2013/2014. 

l. Deborah Mary Power (DCBB)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora 

catedrática Deborah Mary Power, pelo período de um ano, a partir do primeiro 

semestre do ano letivo 2013/2014. 

m. Filomena Maria Coelho Guerra da Fonseca (DCBB)  
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Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora auxiliar 

Filomena Maria Coelho Guerra da Fonseca, pelo período de um semestre, a partir 

do segundo semestre do ano letivo 2013/2014. 

n. Jorge Manuel Martins (DCBB)  

Foi aprovado por unanimidade (Jorge Martins ausentou-se durante esta votação) o 

pedido de licença sabática do professor auxiliar Jorge Manuel Martins, pelo período 

de um ano, a partir do segundo semestre do ano letivo 2013/2014. 

o. Maria Alcinda dos Ramos das Neves (DCBB)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora auxiliar 

Maria Alcinda dos Ramos das Neves, pelo período de um semestre, a partir do 

primeiro semestre do ano letivo 2013/2014. 

p. Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo (DCBB)  

Foi aprovada por unanimidade (Alexandra Chícharo ausentou-se durante esta 

votação) o pedido de licença sabática da professora associada Maria Alexandra 

Anica Teodósio Chícharo, pelo período de um semestre, a partir do segundo 

semestre do ano letivo 2013/2014  

q. Maria Dulce Carlos Antunes (DCBB)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora auxiliar 

Maria Dulce Carlos Antunes, pelo período de um ano, a partir do segundo semestre 

do ano letivo 2013/2014. 

r. Teresa Isabel Mendonça Modesto (DCBB)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora auxiliar 

Teresa Isabel Mendonça Modesto, pelo período de um ano, a partir do primeiro 

semestre do ano letivo 2013/2014. 

s. Amadeu Fernandes Brigas (DQF) 

Foi aprovado por unanimidade (Lurdes Cristiano e Amadeu Brigas ausentaram-se 

durante esta votação) o pedido de licença sabática do professor associado Amadeu 

Fernandes Brigas, pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do ano 

letivo 2013/2014.  

t. Ana Rosa Galego Garcia (DQF) 

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática da professora auxiliar 

Ana Rosa Galego Garcia, pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do 

ano letivo 2013/2014. 

u. André Duarte Lopes (DQF) 

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática do professor auxiliar 

André Duarte Lopes, pelo período de um ano, a partir do segundo semestre do ano 

letivo 2013/2014. 

v. Maria de Lurdes dos Santos Cristiano (DQF) 

Foi aprovado por unanimidade (Lurdes Cristiano e Amadeu Brigas ausentaram-se 

durante esta votação) o pedido de licença sabática da professora associada com 

agregação, pelo período de um ano, a partir do segundo semestre do ano letivo 

2013/2014. 

w. Wenli Wang (DQF)  

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática do professor auxiliar 

Wenli Wang, pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do ano letivo 

2013/2014. 

x. Fernando Miguel Pais da Graça Lobo (DEEI) 
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Foi aprovado por 15 votos a favor (Henrique Gomes, Paulo Martel, José Moreira, 

Amilcar Duarte, Amadeu Brigas, Graça Marques, Lurdes Cristiano, Leonor Cruzeiro, 

Rafael Santos, Margarida castro, Rui Guerra, Rui Marreiros, José Figueiredo, Helena 

Galvão e Jacinta Fernandes) e um voto contra (Pedro Guerreiro) o pedido de licença 

sabática do professor associado Fernando Miguel Pais da Graça Lobo, pelo período 

de um ano, a partir do primeiro semestre do ano letivo 2013/2014. 

y. Henrique Leonel Gomes (DEEI) 

Foi aprovada por unanimidade (Henrique Gomes ausentou-se durante esta votação) 

o pedido de licença sabática do professor associado com agregação, pelo período de 

um ano, a partir do primeiro semestre do ano letivo 2013/2014.  

z. Johannes Martinus Hubertina du Buf (DEEI) 

Foi aprovado por unanimidade o pedido de licença sabática do professor associado 

Johannes Martinus Hubertina du Buf, pelo período de um ano, a partir do primeiro 

semestre do ano letivo 2013/2014. 

aa. Pedro João Dias Valente Guerreiro (DEEI) 

Foi aprovado por unanimidade (Pedro Guerreiro ausentou-se durante esta votação) 

o pedido de licença sabática do professor catedrático Pedro João Dias Valente 

Guerreiro, pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do ano letivo 

2013/2014. 

bb. Peter Stallinga (DEEI) 

Foi aprovado por 15 votos a favor (Paulo Martel, José Moreira, Amilcar Duarte, 

Amadeu Brigas, Graça Marques, Lurdes Cristiano, Leonor Cruzeiro, Rafael Santos, 

Margarida Castro, Rui Guerra, Rui Marreiros, José Figueiredo, Helena Galvão, 

Henrique Gomes e Jacinta Fernandes) e um voto contra (Pedro Guereiro) o pedido 

de licença sabática do professor Peter Stallinga, pelo período de um ano, a partir do 

segundo semestre do ano letivo 2013/2014. (Amilcar ausente no momento) 

 

Ponto 15 – Proposta de atribuição do título de Professor Emérito da 

Universidade do Algarve à professora catedrática aposentada, Maria Teresa 

Coelho Pais Vieira Dinis. 

Houve uma breve troca de opiniões sobre este ponto e por falta de quórum o 

assunto transita para a próxima reunião, bem como dois pontos seguintes da OT. 

A reunião foi encerrada às 18:20H, dela se lavrando a presente ata, da qual fazem 

parte integrante todos os documentos anexos e que vai ser assinada pelo 

Presidente e pela secretária do conselho científico. 

 

O Presidente do Conselho Científico A Secretária do Conselho Científico 

 

 

Prof. Doutor Pedro Guerreiro  Prof.ª Doutora Jacinta Fernandes 

 

      


