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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 5/2013 

Aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e 

trinta minutos, na sala 3.18 do edifício 2 da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(FCT), deu-se início à reunião n.º 5/2013 do Conselho Científico da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia (CC). 

  

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

 

Adelino Vicente Mendonça Canário  

Amadeu Fernandes Brigas  

Amílcar Manuel Marreiros Duarte  

Cristina Carvalho Veiga-Pires  

Helena Maria Leitão Demigné Galvão (chegou às 17 Horas) 

Jorge Manuel Martins  

José António Carreira Saraiva Monteiro 

José António de Sousa Moreira  

José Luís Valente de Oliveira (ausentou-se às 16 Horas, no ponto 7) 

Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo  

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria João Anunciação Franco Bebianno 

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano  

Maria Jacinta Silva Fernandes 

Maria Leonor Nunes Ribeiro Cruzeiro  

Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel  

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos  

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra (chegou pelas 16 Horas, no ponto 7) 

Tomasz Boski  

Vera Linda Ribeiro Marques 

 

Justificaram a ausência a professora Maria Margarida Miranda de Castro; o 

professor Henrique Leonel Gomes e o professor José Maria Longras Figueiredo 

encontravam-se de equiparação a bolseiro. 

 

Participou na reunião o professor Rui Cabral e Silva, diretor 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 das atas da reunião n.º 4/2013 e da reunião extraordinária n.º 

4/2013. 

2. Informações.  

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

a. Teresa Cláudia Marchão Manso, doutoramento em ciências agrárias, 

especialidade de biotecnologia. 

b. José António Marques Coimbra, doutoramento em engenharia 

informática. 

4. Aprovação da contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar 

Marielba Silva de Zacarias (DEEI). 

5. Aprovação da contratação por tempo indeterminado da professora auxiliar 

Paula Cristina Negrão Ventura Martins (DEEI). 
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6. Decisão sobre processo de equivalência habilitações estrangeiras do diploma 

de “farmácia clínica”, Universidade Estatal de Medicina de Bukovyna, Ucrânia, 

de Inna Glibka. 

7. Demissão de um membro da direção de curso do mestrado em eco-hidrologia. 

8. Alteração do nome das unidades curriculares Horticultura e Tecnologia de pós-

colheita e controlo de qualidade do mestrado em hortofruticultura. 

9. Proposta de criação do curso de mestrado em matemática e aplicações (DM).  

10. Constituição do júri do concurso para recrutamento de um professor 

associado para a seguinte área disciplinar: química (DQF). 

11. Constituição do júri do concurso para recrutamento de dois professores 

associados para as seguintes áreas disciplinares: geociências, oceanografia e 

ciências e tecnologias do ambiente (DCTMA). 

12. Preparação da eleição para o conselho científico. 

13. Proposta de contratação do doutor Leslie V. Woodcock, como professor 

catedrático convidado, sem remuneração para o Departamento de Física. 

 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião n.º 4/2013  

 

Após introduzidas algumas correções, a ata da reunião n.º 4/2013 e a ata da 

reunião extraordinária n.º 4/2013 foram aprovadas por unanimidade. 

 

Ponto 2 – Informações. 

 

O presidente do CC informou que voltou a ser necessário os orientadores emitirem 

pareceres anuais sobre o decorrer dos trabalhos dos respetivos doutorandos e 

questionou-se sobre a forma de atuar quando um orientador quer desistir de uma 

orientação ou não orientar mais um aluno de mestrado ou doutoramento. A 

professora Maria João Bebianno lembrou que já houve no passado situações deste 

tipo, que eram resolvidas caso a caso: nalguns casos a orientação manteve-se, 

noutras foi nomeado outro orientador. 

  

O diretor da faculdade informou que já há uma proposta de calendário escolar para 

próximo ano letivo. Informou também que o Reitor decidiu retirar a exclusividade 

ao professor Amine Berqia (DEEI) e abrir um processo de averiguações sobre a sua 

colaboração noutras instituições.  

 

Terminado o ponto de informações, o presidente do CC pediu para ser introduzido 

um ponto extraordinário na ordem de trabalhos desta reunião, dado o caráter de 

urgência do assunto: deliberação sobre pedido de equiparação a bolseiro de longa 

duração do professor Luís Chícharo, com início nos primeiros dias do mês de junho. 

A introdução deste ponto extra foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto extra. Deliberação sobre pedido de equiparação a bolseiro do 

professor Luís Chícharo 

 

O professor Luís Chícharo pediu equiparação a bolseiro de longa duração para se 

deslocar ao Brasil, de 1 de junho a 23 de agosto próximos, para o curso de verão 

para estudantes Erasmus Mundus em Eco-hidrologia, na Universidade de Espírito 

Santo, em Vitória. O conselho pronunciou-se no sentido de aprovar esta 

equiparação a bolseiro na condição de que o professor Luís Chícharo garanta o 

acompanhamento dos exames do segundo semestre das cadeiras de que é 

responsável, indicando quem o vai substituir. 

  

O pedido foi aprovado com 14 votos a favor (Lurdes Cristiano, Leonor Cruzeiro, Rui 

Marreiros, Maria João Bebianno, José Monteiro, Tomasz Boski, José Moreira, Adelino 

Canário, José Valente de Oliveira, Paulo Martel, Jorge Martins, Amilcar Duarte, 

Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro) e três abstenções (Graça Marques, Rafael 
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Santos e Cristina Veiga-Pires); a professora Alexandra Chícharo ausentou-se da 

sala durante a discussão e votação deste ponto. 

 

Ponto 3 – Aprovação da composição de júri de provas de doutoramento dos 

alunos: 

 

a. Teresa Cláudia Marchão Manso, doutoramento em ciências 

agrárias, especialidade de biotecnologia. 

 

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

doutoramento da aluna Teresa Cláudia Marchão Manso, doutoramento em ciências 

agrárias, especialidade de biotecnologia: 

 

Doutor José Martinez Peinado, professor catedrático do Departamento de Micro-

biologia da Faculdade de Biologia da Universidade Complutense de Madrid. 

 

Doutora Maribel Abadias Sero, investigadora do IRTA—Instituto de Investigação e 

Tecnologia Agroalimentar, Barcelona. 

 

Doutora Cláudia Sanchez, investigadora auxiliar do Instituto Nacional de Investiga-

ção Agrária e Veterinária. 

 

Doutor Gustavo Nolasco, professor catedrático da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve. 

 

Doutora Dulce Antunes, professora auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade do Algarve. 

 

Doutora Maria Emília Lima Costa, professora associada aposentada da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (orientadora). 

 

Doutora Carla Nunes Investigadora no CECTA, Universidade do Algarve (coorienta-

dora). 

 

b. José António Marques Coimbra, doutoramento em engenharia 

informática. 

 

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

doutoramento do aluno José António Marques Coimbra, doutoramento em 

engenharia informática: 

 

Doutor Edmundo Heitor da Silva Monteiro, professor catedrático do Departamento 

de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

de Coimbra. 

 

Doutor Luís Filipe dos Santos Coelho Paquete, professor auxiliar convidado do 

Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra. 

 

Doutor Joel José Puga Coelho Rodrigues, professor auxiliar da Universidade da 

Beira Interior. 

 

Doutora Maria Gabriela Figueiredo de Castro Schütz, professora coordenadora do 

Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve. 

 

Doutora Noélia Susana Costa Correia professora auxiliar da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve (orientadora). 
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Ponto 4 - Aprovação da contratação por tempo indeterminado da 

professora auxiliar Marielba Silva de Zacarias (DEEI). 

 

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

pareceres favoráveis dos dois relatores e sobre a atividade desenvolvida pela 

professora Marielba Zacarias, foi aprovada por unanimidade a contratação por 

tempo indeterminado da professora auxiliar Marielba Silva de Zacarias, do 

Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática, tendo por base os pareceres 

dos relatores, professor Pedro Guerreiro, da Universidade do Algarve, e Professor 

João Álvaro Carvalho, da Universidade do Minho. 

 

Ponto 5 – Aprovação da contratação por tempo indeterminado da 

professora auxiliar Paula Cristina Negrão Ventura Martins (DEEI). 

 

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

pareceres favoráveis dos dois relatores e sobre a atividade desenvolvida pela 

professora Paula Cristina Martins, foi aprovada por unanimidade a contratação por 

tempo indeterminado da professora auxiliar Paula Cristina Negrão Ventura Martins, 

do Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática, tendo por base os 

pareceres dos relatores, professor Pedro Guerreiro, da Universidade do Algarve, e 

professor João Miguel Fernandes, da Universidade do Minho. 

 

Ponto 6 - Decisão sobre processo de equivalência habilitações 

estrangeiras, do diploma de “farmácia clínica”, Universidade Estatal de 

Medicina de Bukovyna, Ucrânia, de Inna Glibka. 

 

Foi amplamente debatida a concessão da equivalência, tendo por base o parecer 

das duas relatoras nomeadas pelo CC na reunião anterior, professora Custódia 

Fonseca e professora Ana Grenha. No seu parecer, consideraram as relatoras que a 

candidata tem formação insuficiente em algumas áreas científicas basilares do 

curso, embora sejam favoráveis à concessão da equivalência após realização de um 

conjunto de exames nessas mesmas áreas de formação identificadas como 

insuficientes. Muitas dúvidas foram levantadas sobre a apreciação feita no parecer 

e sobre a solução apontada para concessão da equivalência e a respetiva 

fundamentação. Foram especialmente apontadas questões ligadas à necessidade de 

se efectuar uma apreciação global e não focada nas pequenas diferenças entre 

áreas científicas. Um dos argumentos referidos foi o de estarmos perante uma 

“candidata” que já fez uma licenciatura de cinco anos nesta área específica de 

formação e não lhe querermos conceder equivalência a um primeiro ciclo de três 

anos. Na “era Bolonha”, a lógica de creditação de competências e de concessão de 

equivalências deve ser vista de modo novo. 

 

Assim, dado que uma parte dos membros do conselho manifestou a vontade de 

dispor de outras opiniões sobre este assunto e de não tomar uma decisão apenas 

baseada no parecer agora apresentado, o presidente sugeriu que se peça outro 

relatório, a outros professores. A professora Maria João Bebianno sugeriu que no 

futuro e em casos deste tipo, se peça aos relatores para estarem presentes na 

altura da discussão. 

 

Foi colocada à votação a proposta de nomear os professores Adelino Canário e 

Lurdes Cristiano como relatores para produzir um segundo parecer sobre este 

pedido de equivalência. A proposta foi aprovada com 16 votos a favor (Graça 

Marques, Rafael Santos, Cristina Veiga-Pires, Lurdes Cristiano, Leonor Cruzeiro, Rui 

Marreiros, José Monteiro, José Moreira, Adelino Canário, José Valente de Oliveira, 

Paulo Martel, Jorge Martins, Alexandra Chícharo, Amílcar Duarte, Jacinta Fernandes 

e Pedro Guerreiro) e dois votos contra (Tomasz Boski e Maria João Bebianno).    
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Ponto 7 - Demissão de um membro da direção de curso do mestrado em 

eco-hidrologia. 

 

O professor Duarte Duarte pediu demissão da direção do curso de mestrado em 

eco-hidrologia, invocando motivos de saúde e elevada carga docente. Estando o 

mandato muito perto do fim, o presidente propôs que o pedido de demissão fosse 

aceite mas que não se nomeasse um substituto. Esta proposta colocada aprovada 

com 15 votos a favor (Graça Marques, Lurdes Cristiano, Rui Marreiros, Rafael 

Santos, Cristina Veiga-Pires, Maria João Bebianno, Rui Guerra, José Monteiro, 

Tomasz Boski, Adelino Canário, Paulo Martel, Jorge Martins, Amílcar Duarte, 

Alexandra Chícharo e Pedro Guerreiro) e duas abstenções (José Moreira e Jacinta 

Fernandes); Leonor Cruzeiro ausente no momento da votação. 

 

Ponto 8 – Alteração do nome das unidades curriculares Horticultura e 

Tecnologia de pós-colheita e controlo de qualidade do mestrado em 

Hortofruticultura. 

 

Foi debatida a proposta que chegou do diretor de curso do mestrado em 

Hortofruticultura para alterar o nome das seguintes unidades curriculares, por 

apresentam nomes idênticos ou muito semelhantes a unidades curriculares da 

licenciatura em agronomia: Horticultura passar a ser designada por Tópicos 

Avançados em Horticultura; Tecnologia de pós-colheita e controlo de qualidade 

passar a ter a designação de Qualidade e conservação de hortofrutícolas.  

A proposta foi aprovada por unanimidade (José Moreira ausente no momento da 

votação). 

 

Ponto 9 – Proposta de criação do curso de mestrado em matemática e 

aplicações (DM). 

 

O presidente do departamento de matemática, professor Rafael Santos, apresentou 

a proposta de criação do curso de mestrado em matemática e aplicações ao 

conselho e respondeu a algumas questões. A proposta apresentada pelo 

departamento de matemática para a criação do mestrado em matemática e 

aplicações foi aprovada por unanimidade. 

 

Uma vez que os pontos 10 e 11 da ordem de trabalhos deviam ser discutidos em 

reunião restrita a professores catedráticos e a professores associados e que o ponto 

13 devia ser discutido em reunião restrita a professores catedráticos, o presidente 

propôs que se passasse imediatamente ao ponto 12, após o que os professores 

auxiliares poderiam ausentar-se, e assim foi feito. 

 

Ponto 12 – Preparação da eleição para o conselho científico. 

 

Tratou-se essencialmente de um ponto destinado a prestar informações. O 

presidente recordou que o novo conselho científico será eleito em três fases: 

eleição dos representantes dos centros de investigação, eleição dos representantes 

dos departamentos (segunda quinzena de junho), eleição dos restantes 

representantes. 

 

O presidente informou que os cadernos eleitorais já estão publicados nos sítios do 

costume. 

 

O presidente apelou aos diretores dos centros de investigação no sentido de não 

deixarem de realizar a assembleia prevista nos estatutos para eleger os seus 

representantes, mesmo reconhecendo que dada a atual configuração essa eleição 

será um pró-forma. Apelou também aos presidentes dos departamentos para que 
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cumprissem escrupulosamente os prazos para a eleição dos representantes dos 

seus departamentos. 

 

Encerrado o ponto 12, ausentaram-se da sala os membros do conselho que são 

professores auxiliares, por os pontos restantes serem restritos a professores 

catedráticos e a professores associados. 

 

Ponto 10 – Constituição do júri do concurso para recrutamento de um 

professor associado para a seguinte área disciplinar: química (DQF). 

 

Estiveram neste ponto e no seguinte o presidente e os seguintes professores: 

Adelino Canário, Amadeu Brigas, José Monteiro, Leonor Cruzeiro, Lurdes Cristiano, 

Maria da Graça Marques, Maria João Bebianno, Rafael Santos e Tomasz Boski. 

 

O presidente começou por recordar que de acordo com o regulamento dos 

concursos para a contratação de pessoal das carreiras docentes na Universidade do 

Algarve—regulamento 520/2010—é da competência do conselho científico elaborar 

a proposta de constituição do júri.  

 

Foi aprovada por unanimidade a seguinte constituição do júri do concurso para 

recrutamento de um professor associado para a área disciplinar de química para o 

DQF: 

 

Professor Christopher Brett, Universidade de Coimbra. 

Armando José Latourrette de Oliveira Pombeiro, Instituto Superior Técnico. 

Sebastião José Formosinho Sanches Simões, Universidade de Coimbra. 

José Alberto Nunes Ferreira Gomes, Universidade do Porto. 

João Carlos Matias Celestino Gomes da Rocha, Universidade de Aveiro. 

Maria José Diogo da Silva Calhorda, Universidade de Lisboa.  

Maria Fernanda Jesus Rego Paiva Proença, Universidade do Minho. 

Ana Maria Félix Trindade Lobo, Universidade Nova de Lisboa. 

 
Ponto 11 – Constituição do júri do concurso para recrutamento de dois 

professores associados para as seguintes áreas disciplinares: geociências, 

oceanografia e ciências e tecnologias do ambiente (DCTMA). 

 
Foi aprovada por unanimidade a seguinte constituição do júri do concurso para 

recrutamento de dois professores associados para as seguintes áreas disciplinares: 

geociências, oceanografia e ciências e tecnologias do ambiente (DCTMA): 

 

Professora Maria João da Anunciação Franco Bebianno, Universidade do Algarve. 

Professor Tomasz Boski, Universidade do Algarve. 

Professor Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha, Universidade de Aveiro. 

Professor César Freire de Andrade, Universidade de Lisboa. 

Professora Maria Teresa Lencastre de Melo Breiner Andresen, Universidade do 

Porto. 

Professora Maria Paula Baptista da Costa Antunes, Universidade Nova de Lisboa. 

Professor Casimiro Adrião Pio, Universidade de Aveiro. 

 

Ponto 13 – Proposta de contratação do doutor Leslie V. Woodcock, como 

professor catedrático convidado, sem remuneração, para o Departamento 

de Física. 

 

Estiveram presentes neste ponto o presidente e os seguintes professores: Adelino 

Canário, Maria João Bebianno e Tomasz Boski. 

 



Ata da reunião nº 5/2013 do Conselho Científico da FCT – 15 de maio de 2013 7/7 

O conselho restrito analisou a proposta do Departamento de Física, relativa ao 

recrutamento do doutor Leslie V. Woodcock, professor emérito da Universidade de 

Manchester, como professor catedrático convidado sem remuneração. 

 

Esta proposta, que foi aprovada na reunião n.º 3 do CD do DF, está fundamentada 

em dois pareceres, nos termos do artigo 15.º do DL n.º 205/2009: dos professores 

Robertus Potting e Leonor Cruzeiro, os quais se baseiam nos pareceres elaborados 

pelos professores David M. Heyes, do departamento de física, Royal Holloway, 

Universidade de Londres, e do professor John Finney, do departamento de física e 

astronomia, do London Centre for Nanotechnology da University College London. 

 

Os membros presentes manifestaram-se a favor da contratação, considerando que 

a colaboração do professor Woodcock pode ser muito interessante para a Faculdade 

de Ciências e Tecnologia e para a Universidade do Algarve. 

 

Colocada à votação, a proposta de contratação do doutor Leslie V. Woodcock, como 

professor catedrático convidado, sem remuneração para o Departamento de Física, 

foi aprovada por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:45H, 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 

 

      


