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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 3/2013 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, pelas dezassete 

horas, na sala 3.18 do edifício 2 da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), deu-

se início à reunião extraordinária n.º 3/2013 do Conselho Científico da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia (CC).  

Presidiu o professor Pedro Guerreiro e estiveram presentes os seguintes membros: 

Amadeu Fernandes Brigas  

Amílcar Manuel Marreiros Duarte  

Cristina Carvalho Veiga-Pires  

Henrique Leonel Gomes  

Jorge Manuel Martins  

José António Carreira Saraiva Monteiro 

José António de Sousa Moreira  

José Maria Longras Figueiredo  

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano  

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  

 

Justificaram a ausência os professores Adelino Vicente Mendonça Canário, Helena 

Maria Leitão Demigné Galvão, José Luís Valente de Oliveira, Maria Alexandra Anica 

Teodósio Chícharo, Maria Jacinta Silva Fernandes, Maria João Anunciação Franco 

Bebianno, Maria Margarida Miranda de Castro, Tomasz Boski e Vera Linda Ribeiro 

Marques. 

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

presidente do conselho pedagógico, professor Margarida Cristo, justificou a sua 

ausência. 

Para esta reunião estava prevista um único ponto da ordem de trabalhos: 

Ponto único: Aprovação da proposta de criação do programa de doutoramento em 

engenharia informática, DEICS, em consórcio da Universidade da Beira Interior, 

Universidade de Évora, ISCTE/IUL, Instituto de Telecomunicações e Universidade 

do Algarve. 

Ponto único – Aprovação da proposta de criação do programa de 

doutoramento em engenharia informática, DEICS, em consórcio da 

Universidade da Beira Interior, Universidade de Évora, ISCTE/IUL, 

Instituto de Telecomunicações e Universidade do Algarve. 

O presidente do conselho científico informou sobre a proposta de criação do 

programa de doutoramento em engenharia informática, DEICS, em consórcio da 

Universidade da Beira Interior, Universidade de Évora, ISCTE/IUL, Instituto de 

Telecomunicações e Universidade do Algarve, a qual foi submetida ao concurso de 

programas de doutoramento FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia). 

Tratando-se de um grau novo, a proposta terá de ser apresentada ao Senado, em 

devido tempo. No entanto, para assinar a declaração de compromisso nesta fase, a 

reitoria exige apenas que o Conselho Científico avalie favoravelmente a proposta. 
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O presidente relatou que a proposta foi aprovada pelo Conselho Departamento de 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações (DEEI), com 9 votos a favor, 5 votos 

contra e 3 abstenções, em reunião realizada imediatamente antes da presente 

reunião do conselho científico. 

O professor Rui Guerra interveio para transmitir ao conselho a insatisfação de dois 

professores do DEEI membros do CEOT com o método usado para preparar a 

proposta e com certos aspetos da proposta. Em relação ao método, o professor Rui 

Guerra disse que esses professores não concordavam com o facto de a proposta ter 

sido preparada sem a intervenção formal do conselho do departamento do DEEI. 

Em vez disso, o conselho de departamento foi confrontado com uma proposta que 

não podia ser alterada. Em relação ao conteúdo, as objeções tinham a ver com o 

desconhecimento do critério usado para selecionar os professores do DEEI que 

figuram na proposta e sobre o facto de os professores que não figuram na proposta 

não poderem orientar trabalhos de doutoramento, a não ser em coorientação com 

professores que figuram na proposta. 

O presidente, em resposta, explicou que a proposta foi preparada em muito pouco 

tempo, quando se soube que o prazo tinha sido adiado de 6 para 20 de fevereiro, 

pelo que não haveria tempo para proporcionar uma discussão mais alargada. O 

presidente explicou também que os parceiros haviam concordado incluir na 

proposta apenas professores seniores, do ponto de vista científico, pois era essa a 

leitura que faziam do regulamento do concurso. Quando à questão da orientação, o 

presidente explicou que havia um mal-entendido: não há nenhum impedimento a 

que um professor com bom currículo para tal possa orientar doutoramentos, 

mesmo que o seu nome não figure na proposta. Além disso, professores sem 

experiência de orientação devem começar por orientar em coorientação com 

colegas mais experientes. 

Seguiu-se um período de debate. 

Encerrado o debate, o presidente colocou à votação a aprovação da proposta de 

criação do programa de doutoramento em engenharia informática, DEICS, em 

consórcio da Universidade da Beira Interior, Universidade de Évora, ISCTE-IUL, 

Instituto de Telecomunicações e Universidade do Algarve, de acordo com o texto 

submetido à FCT. O resultado da votação foi o seguinte: votos a favor: 11 (Amílcar 

Duarte, Henrique Gomes, Jorge Martins, José Monteiro, José Moreira, Maria de 

Lurdes Cristiano, Maria Leonor Cruzeiro, Paulo Martel, Rafael Santos, Rui Marreiros 

e Pedro Guerreiro); votos contra: zero; abstenções: 5 (Amadeu Brigas, Cristina 

Veiga-Pires, José Figueiredo, Maria da Graça Marques e Rui Guerra). 

Em conformidade, a proposta foi aprovada. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas. Na ausência 

da secretária, o presidente lavrou a presente ata, da qual fazem parte integrante 

todos os documentos anexos, e assinou-a depois de aprovada. 

 

O Presidente do Conselho Científico 

 

 

Prof. Doutor Pedro Guerreiro 

 

      


