
Ata da reunião extraordinária nº 1/2014 do Conselho Científico da FCT – 29 de janeiro de 2014 1/2 

Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 1/2014 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, pelas dezasseis 

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

se início à reunião extraordinária n.º 1/2014 do Conselho Científico da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia (CC), restrita a professores catedráticos e professores 

associados com agregação.  

Presidiu o Prof. Robertus Josephus Hendrikus Potting e estiveram presentes os 

seguintes membros: 

 

Adelino Vicente Mendonça Canário 

Gustavo Nuno Barbosa Nolasco 

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria João Anunciação Franco Bebianno 

Rui Orlando Pimenta Santos 

 

O professor José Paulo Pinheiro encontrou-se no estrangeiro com estatuto de 

equiparação a bolseiro. 

 

Justificou a ausência o professor Sérgio Manuel Machado de Jesus e Tomasz Boski 

estava ausente por ser vice-reitor. 

 

Também esteve ausente a professora Maria Margarida Miranda de Castro. 

 

 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

 

1. Aprovação do júri para as provas de agregação do professor associado 

Manuel Aureliano Pereira Martins Alves. 

 

  

 

Ponto 1 – Aprovação do júri para as provas de agregação do professor 

associado Manuel Aureliano Pereira Martins Alves.  

Este ponto já tinha sido tratado na reunião extraordinária n.º 9/2013, 

tendo sido aprovada uma proposta de júri. No entanto, alguns dos membros 

propostos declinaram ou tiveram dúvidas acerca da sua participação no júri. Por 

isto, foi discutida uma proposta emendada do Departamento de Ciências Biológicas 

e Bioengenharia. Após alguma discussão, foi aprovada por unanimidade a seguinte 

proposta de júri: 

 

 Ana Maria Jara Ponces da Costa Freire, professora catedrática da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

 Carlos Frederico de Gusmão Campos Geraldes, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 

 Deborah Mary Power, professora catedrática da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve, 
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 João Emídio da Silva da Costa Pessoa, professor catedrático do Instituto 

Superior Técnico da Universidade de Lisboa, 

 José João Galhardas de Moura, professor catedrático aposentado da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 

 Manuel José Magalhães Gomes Mota, professor catedrático emérito da 

Universidade do Minho, 

 Maria da Graça Beça Gonçalves Porto, professora catedrática convidada 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,  

 Maria José Calhorda, professora catedrática da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa, 

 Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca, professora catedrática do 

Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do 

Algarve 

 

A ata desta reunião foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezasseis horas e trinta 

minutos, dela se lavrando a presente ata, da qual fazem parte integrante todos os 

documentos anexos e que vai ser assinada pelo Presidente, que também 

secretariou a reunião. 

 

O Presidente do Conselho Científico 

 

 

Prof. Doutor Robertus Potting 

 

 


