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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião n.º 6/2013 

Aos doze dias do mês de junho 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 6/2013 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  

Amílcar Manuel Marreiros Duarte  

Cristina Carvalho Veiga-Pires  

Helena Maria Leitão Demigné Galvão (chegou pelas 14:50H, durante o ponto 5) 

Henrique Leonel Gomes  

Jorge Manuel Martins  

José António Carreira Saraiva Monteiro 

José António de Sousa Moreira (chegou pelas 14:50H, durante o ponto 5) 

José Maria Longras Figueiredo (ausentou-se pelas 15:35H, a partir do ponto 7) 

Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo  

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria João Anunciação Franco Bebianno 

Maria Jacinta Silva Fernandes 

Maria Leonor Nunes Ribeiro Cruzeiro  

Maria Margarida Miranda de Castro (chegou pelas 14:50H, durante o ponto 5) 

Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel (chegou pelas 14:50H, durante o 

ponto 5) 

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos  

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Tomasz Boski (chegou pelas 14:50H, durante o ponto 5) 

Vera Linda Ribeiro Marques 

 

Justificaram a ausência os professores Amadeu Fernandes Brigas, Maria de Lurdes 

dos Santos Cristiano, Rui Manuel Farinha das Neves Guerra e José Luís Valente de 

Oliveira. 

 

Participou na reunião o professor Rui Cabral e Silva, diretor da Faculdade. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Aprovação da ata da reunião n.º 5/2013.  

2. Informações.  

3. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) dos professores: 

a. Fernando Miguel Pais da Graça Lobo. 

b. José Valente de Oliveira (ratificação). 

c. Luís Miguel de Amorim Ferreira Fernandes Nunes. 

d. Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira. 

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

a. Dalila Lopes Arrais, doutoramento em ciências biológicas, especial-

dade bioquímica. 

b. Miguel Alexandre da Silva Manuel, doutoramento em ciências bioló-

gicas, especialidade bioquímica. 

5. Contratação da doutora Maria Teresa Coelho Pais Vieira Dinis como profes-

sora catedrática convidada, sem remuneração.  
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6. Decisão sobre o pedido de equivalência de habilitações estrangeiras, do 

diploma de “farmácia clínica”, Universidade Estatal de Medicina de 

Bukovyna, Ucrânia, de Inna Glibka.  

7. Renovação de contratos: 

a. Arquiteta paisagista Maria Amélia da Fonseca dos Santos, como 

assistente convidada, em regime de tempo parcial a 50%, por um 

ano, para lecionar as disciplinas de Projeto de arquitetura paisagista 

V e Técnicas de sustentabilidade aplicadas ao projeto, para a 

licenciatura e o mestrado em arquitetura paisagista (DCTMA).  

b. Mestre Sónia Maria Loução Talhé Azambuja, como assistente 

convidada, em regime de tempo parcial a 40%, por um ano, para 

lecionar as disciplinas de História da arte dos jardins I e II, 

Arquitetura paisagista II, para a licenciatura em arquitetura 

paisagista (DCTMA).  

c. Doutor Jorge Manuel dos Santos Gonçalves, como professor auxiliar 

convidado, em regime de tempo parcial a 10%, sem remuneração, 

por um ano.  

8. Planos de transição de cursos de segundos ciclos de mestrados: 

a. Aquacultura e Pescas. 

b. Arquitetura paisagista. 

c. Biologia Molecular e microbiana. 

d. Biotecnologia 

e. Energias Renováveis e Gestão de Energia. 

f. Geomática 

g. Gestão Sustentável dos Espaços Rurais 

h. Hortofruticultura. 

9. Alteração ao plano de estudos na proposta de criação do mestrado em 

matemática e aplicações. 

10. Proposta de constituição do júri do concurso para recrutamento de dois 

professores associados para a área disciplinar de Biotecnologia. 

 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião n.º 5/2013  

Após introduzidas algumas correções, a ata da reunião n.º 5/2013 foi aprovada por 

unanimidade.  

 

Ponto 2 – Informações. 

 

O presidente do conselho informou que o DEEI já elegeu o seu representante no CC 

– o professor Sérgio de Jesus; durante os próximos dias decorrerão as eleições no 

DM, DQF, DCTMA e DCBB. 

 

 

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

professores: 

 

a. Fernando Miguel Pais da Graça Lobo. 

 

O diretor da faculdade lembrou que há um processo de averiguações a decorrer 

sobre o professor Fernando Lobo e alertou para o facto da equiparação a bolseiro 

solicitada estar dependente da concessão, ou não, da licença sabática. Informou 

também que a reitoria ainda não deu resposta aos pedidos de licença sabática 

solicitados pela FCT para o próximo ano letivo. 

 

O pedido de equiparação a bolseiro do professor Fernando Miguel Pais da Graça 

Lobo para se deslocar a San Jose, Califórnia, de 2013-09-01 a 2014-08-31, no 

âmbito da licença sabática para o ano letivo 2013/2014, foi aprovada por quinze 

votos a favor (Graça Marques, Jorge Martins, Rui Marreiros, Leonor Cruzeiro, Rafael 
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Santos, José Monteiro, José Figueiredo, Adelino Canário, Cristina Veiga-Pires, Vera 

Marques, Alexandra Chícharo, Henrique Gomes, Amilcar Duarte, Jacinta Fernandes 

e Pedro Guerreiro) e uma abstenção (Maria João Bebianno). 

 

b. José Valente de Oliveira (ratificação). 

 

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

José Valente de Oliveira para se deslocar à Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, Brasil, no âmbito da licença sabática irá exercer atividades de docência e 

investigação no programa de pós-graduação em Ciências da Computação, 

Aprendizagem Máquina, como professor visitante. 

 

c. Luís Miguel de Amorim Ferreira Fernandes Nunes. 

 

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

Luís Miguel de Amorim Ferreira Fernandes Nunes para se deslocar à Universidade 

Frederico Santa Maria, Valparaíso, Chile, no âmbito do projeto FP People 2010 

IRSES Electroacross Marie Curie Actions. 

 

d. Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira. 

 

Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de equiparação a bolseiro da professora 

Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira para se deslocar à Universidade 

Frederico Santa Maria, Valparaíso, Chile no âmbito do projeto FP People 2010 

IRSES Electroacross Marie Curie Actions. 

 

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

alunos: 

 

a. Dalila Lopes Arrais, doutoramento em ciências biológicas, 

especialidade bioquímica. 

 

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

doutoramento da aluna Dalila Lopes Arrais, doutoramento em ciências biológicas, 

especialidade bioquímica: 

 
Doutor Uwe Pischel, professor titular da Faculdade de Ciências Experimentais da 

Universidade de Huelva; 
 
Doutor Miguel Augusto Rico Botas Castanho, professor catedrático da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa;  
 
Doutora Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca, professora catedrática do Departamento 
de Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve; 

 
Doutor Luís Miguel dos Santos Loura, professor associado da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra; 
 
Doutor Eurico Cores Correia de Melo, professor auxiliar do Instituto de Tecnologia Química e 
Biológica da Universidade Nova de Lisboa, (coorientador); 

 
Doutor Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel, professor auxiliar da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve; 
 
Doutor Jorge Manuel Martins, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade do Algarve (orientador). 

 

b. Miguel Alexandre da Silva Manuel, doutoramento em ciências 

biológicas, especialidade bioquímica. 
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Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte composição de júri de provas de 

doutoramento do aluno Miguel Alexandre da Silva Manuel, doutoramento em 

ciências biológicas, especialidade bioquímica: 

 
Doutor Uwe Pischel, professor titular da Faculdade de Ciências Experimentais da 
Universidade de Huelva; 

 

Doutor Mário Nuno de Matos Sequeira Berberan e Santos, professor catedrático do 

Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa; 

 

Doutor Alfredo Morais Cravador, professor catedrático da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve; 

 

Doutor Manuel Aureliano Pereira Martins Alves, professor associado da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve; 

 

Doutora Maria João Pedrosa Ferreira Moreno Silvestre, professora auxiliar da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra; 

 
Doutor Eurico Cores Correia de Melo, professor auxiliar do Instituto de Tecnologia Química e 
Biológica da Universidade Nova de Lisboa (coorientador); 

 
Doutor Jorge Manuel Martins, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade do Algarve (orientador). 

 

 

Ponto 5 – Contratação da doutora Maria Teresa Coelho Pais Vieira Dinis 

como professora catedrática convidada, sem remuneração. 

 

Alguns membros do conselho questionaram a oportunidade desta proposta e 

também o facto de ela ter tido origem na reitoria, e não no departamento 

interessado na contratação. Uma vez que o conselho científico aprovou 

recentemente a atribuição do título honorífico de professora emérita à professora 

Teresa Dinis, a sua contratação agora como professora convidada poderia ser 

encarada como uma “despromoção”. Por outro lado, as tarefas que a professora 

Teresa Dinis realizaria ao abrigo do contrato estão cobertas pelo estatuto de 

professor emérito, o que parece tornar redundante a contratação. Perante isto, o 

presidente não colocou à votação a proposta de contratação. 

 

Ponto 6 - Decisão sobre o pedido de equivalência de habilitações 

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

Medicina de Bukovyna, Ucrânia, de Inna Glibka. 

 

Foi aprovada, por unanimidade, o pedido de equivalência de habilitações 

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

Bukovyna, Ucrânia, de Inna Glibka, tendo por base o parecer elaborado pelos 

professores Adelino Canário e Maria de Lurdes Cristiano. 

 

Ponto 7 - Renovação de contratos. 

a. Arquiteta paisagista Maria Amélia da Fonseca dos Santos, como 

assistente convidada, em regime de tempo parcial a 50%, por um 

ano, para lecionar as disciplinas de Projeto de arquitetura 

paisagista V e Técnicas de sustentabilidade aplicadas ao projeto, 

para a licenciatura e o mestrado em arquitetura paisagista 

(DCTMA).  
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Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de contratação da arquiteta paisagista 

Maria Amélia da Fonseca dos Santos, como assistente convidada, em regime de 

tempo parcial a 50%, por um ano, para lecionar as disciplinas de Projeto de 

arquitetura paisagista V e Técnicas de sustentabilidade aplicadas ao projeto, para a 

licenciatura e o mestrado em arquitetura paisagista para o DCTMA. 

De salientar que o atual contrato da docente é de 45%. 

 

b. Mestre Sónia Maria Loução Talhé Azambuja, como assistente 

convidada, em regime de tempo parcial a 40%, por um ano, para 

lecionar as disciplinas de História da arte dos jardins I e II, 

Arquitetura paisagista II, para a licenciatura em arquitetura 

paisagista (DCTMA). 

 

Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de renovação do contrato da mestre 

Sónia Maria Loução Talhé Azambuja, como assistente convidada, em regime de 

tempo parcial a 40%, por um ano, para lecionar as disciplinas de História da arte 

dos jardins I e II, Arquitetura paisagista II, para a licenciatura em arquitetura 

paisagista para o DCTMA. 

 

c. Doutor Jorge Manuel dos Santos Gonçalves, como professor 

auxiliar convidado, em regime de tempo parcial a 10%, sem 

remuneração, por um ano.  

 

Alguns membros do conselho questionaram a inexistência de uma proposta escrita. 

O presidente declarou que, tratando-se de uma renovação exatamente nos moldes 

anteriores, aceitaria excecionalmente uma proposta oral da presidente do 

departamento. Perante isto, a professora Margarida Castro pediu a palavra e pediu 

a renovação do contrato do doutor Jorge Gonçalves nos termos constantes na 

ordem de trabalhos. 

A proposta de renovação do contrato do doutor Jorge Manuel dos Santos 

Gonçalves, como professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial a 10%, 

sem remuneração, por um ano, foi aprovada por treze votos a favor (Graça 

Marques, Jorge Martins, Rui Marreiros, Leonor Cruzeiro, José Monteiro, Adelino 

canário, Margarida Castro, Alexandra Chícharo, Paulo Martel, Henrique Gomes, 

Amilcar Duarte, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro), dois votos contra (Tomasz 

Boski e Helena Galvão) e cinco abstenções (Rafael Santos, Vera Marques, Maria 

João Bebianno, Cristina Veiga-Pires e José Moreira).  

Declaração de voto da professora Cristina Veiga-Pires:  
Venho por este modo declarar que o meu voto de abstenção é devido ao facto de 
se ter votado o assunto que não estava instruído, estando o documento de 
proposta de renovação em falta. Assim, devia-se ter primeiro votado a 
manutenção do ponto na ordem do dia mesmo com falta de documentação para 
não estarmos a criar um precedente. 
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Ponto 8 – Planos de transição de cursos de segundos ciclos de mestrados: 

a. Aquacultura e Pescas. 

b. Arquitetura paisagista. 

c. Biologia Molecular e microbiana. 

d. Biotecnologia 

e. Energias Renováveis e Gestão de Energia. 

f. Geomática 

g. Gestão Sustentável dos Espaços Rurais 

h. Hortofruticultura. 

Foram feitos alguns comentários pontuais sobre os planos de transição, 

nomeadamente foi chamada a atenção para a necessidade de melhorar o aspeto da 

tabela respeitante ao mestrado em arquitetura paisagista, para não haver 

equívocos quanto à correspondência das unidades curriculares dos planos anterior e 

atual.  

Os planos de transição dos seguintes cursos de segundos ciclos de mestrados— 

Aquacultura e Pescas, Arquitetura Paisagista, Biologia Molecular e Microbiana, 

Biotecnologia, Energias Renováveis e Gestão de Energia, Geomática, Gestão 

Sustentável dos Espaços Rurais e Hortofruticultura—foram aprovados com 17 votos 

a favor (Graça Marques, Jorge Martins, Rui Marreiros, Leonor Cruzeiro, Rafael 

Santos, José Monteiro, Adelino Canário, Margarida Castro, Cristina Veiga-Pires, 

Maria João Bebianno, Alexandra Chícharo, Helena Galvão, Tomasz Boski, Paulo 

Martel, Henrique Gomes, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro) e três abstenções 

(Amilcar Duarte, José Moreira e Vera Marques). 

 

Ponto 9 – Alteração ao plano de estudos na proposta de criação do 

mestrado em matemática e aplicações. 

O professor Rafael Santos informou que o conselho pedagógico criticou o facto de 

não haver um tronco comum na proposta do novo mestrado em matemática e 

aplicações, o que poderia ser visto como tratando-se de dois mestrados e não 

apenas de um, sugerindo a introdução de unidades curriculares comuns durante o 

primeiro ano do curso. A Associação de Estudantes fez as mesmas críticas e 

sugestões. A direção de curso procedeu de acordo com as sugestões dadas e 

apresentou ao CC o plano de estudos alterado. A proposta de alteração ao plano de 

estudos da proposta de criação do mestrado em matemática e aplicações, 

apresentada pelo Departamento de Matemática, foi aprovada com 18 votos a favor 

(Graça Marques, Jorge Martins, Rui Marreiros, Leonor Cruzeiro, Rafael Santos, José 

Monteiro, Margarida Castro, Maria João Bebianno, Alexandra Chícharo, Helena 

Galvão, Tomasz Boski, Paulo Martel, Henrique Gomes, Amilcar Duarte, José 

Moreira, Vera Marques, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro) e duas abstenções 

(Cristina Veiga-Pires e Adelino Canário).  

 

Ponto 10 – Proposta de constituição do júri do concurso para recrutamento 

de dois professores associados para a área disciplinar de Biotecnologia. 

O presidente do CC prestou esclarecimentos sobre este processo, ao que se seguiu um 
período de debate, mas não houve nenhuma deliberação sobre o assunto, uma vez 
que ainda não fora possível completar a proposta de composição do júri.  
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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16:15H, 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. 

Tratando-se da última reunião do presente mandato, o presidente declarou a ata 

aprovada após consulta de todos os membros do conselho científico via email, não 

se tendo registado oposição de nenhum dos membros presentes na reunião.  

 

O Presidente do Conselho Científico A Secretária do Conselho Científico 

 

 

Prof. Doutor Pedro Guerreiro  Prof.ª Doutora Jacinta Fernandes 

 

      


