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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 1/2015 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, pelas dez horas e 

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

(FCT), deu-se início à reunião extraordinária n.º 1/2015 do Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (CC).  

Presidiu o Professor Robertus Josephus Hendrikus Potting e estiveram presentes os 

seguintes membros: 

 

Amílcar Manuel Marreiros Duarte  

Carla Maria Rolo Antunes 

Gustavo Nuno Barbosa Nolasco  

João Carlos Serafim Varela  

José António de Sousa Moreira  

Maria da Graça Cristo dos Santos Lopes Ruano 

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria Jacinta Silva Fernandes  

Maria Manuela Antunes Marques David  

Maria Margarida Miranda de Castro  

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos  

Raul José Jorge Barros 

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Susana Paula Graça Carreira  

Tomasz Boski  

Justificaram a ausência os Professores Adelino Vicente Mendonça Canário, Cristina 

Carvalho Veiga-Pires, Maria de Lurdes dos Santos Cristiano, Óscar Manuel Fernandes 

Cerveira Ferreira e Rui Orlando Pimenta Santos. 

Os Professores Maria João Anunciação Franco Bebianno e Vera Linda Ribeiro Marques 

encontram-se em equiparação a bolseiro. 

Também não compareceu à reunião o Professor Guilherme Nuno de Passos Correia 

Matos Ferreira. 

Participaram na reunião o Magnífico Reitor da Universidade do Algarve, Professor 

António Branco e o Sr. Vice-Reitor, Professor Pedro Ferré. Participaram também na 

reunião o Professor Rui Cabral e Silva, Diretor da Faculdade, a Professora Margarida 

Cristo, Presidente do Conselho Pedagógico e a Professora Maria de Belém Costa 

Freitas, Subdiretora da Faculdade. 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Discussão de aspetos do plano estratégico da Universidade do Algarve.  

a. Posição da UAlg relativamente aos consórcios entre universidades 

b. Reforço da imagem da universidade e captação de alunos 

c. Oferta formativa 

i. Engenharias 

ii. Ciências fundamentais 

iii. Internacionalização de cursos 

d. Estratégia para a investigação 

i. Centros de investigação 

ii. Evolução da produção científica 

e. Rejuvenescimento do corpo docente 
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f. Situação financeira da UAlg 

g. Outros assuntos 

2. Participação da Faculdade no Doutoramento em Ciências Agrárias e 

Ambientais, em parceria com a Universidade de Évora. 

3. Escrita de tese de doutoramento em duas línguas. 

4. Criação de Regulamento de avaliação para os 2.º e 3.º ciclos de estudos e 

de cursos de especialização não conferente de grau da FCT. 

5. Contratação por tempo indeterminado da Professora Auxiliar Carla Maria 

Rolo Antunes (DCTMA). 

Ponto 1 – Discussão de aspetos do plano estratégico da Universidade do 

Algarve. 

O Presidente do Conselho Científico deu as boas-vindas ao Senhor Reitor e ao Senhor 

Vice-Reitor. 

Posteriormente, o Reitor interveio, referindo-se aos consórcios entre universidades 

do norte e entre universidades do centro do país, levantando a hipótese de que estes 

estão possivelmente baseados na necessidade de se apresentarem conjuntamente 

aos fundos comunitários, uma vez que os consórcios criados coincidem com as áreas 

de intervenção das respetivas CCDR. Informou ainda o Conselho de que a 

Universidade do Algarve tem previstas duas possíveis parcerias, com a Universidade 

de Évora e com a Universidade Nova de Lisboa, mas apenas para uma intenção de 

apresentar projetos comuns (ou numa frente comum) a desenvolver em países do 

norte de África. Devido à distância relativamente a outras universidades, é difícil para 

a Universidade do Algarve estabelecer consórcios semelhantes aos que foram 

estabelecidos no norte e centro do país. 

O Reitor informou ainda que tem a impressão de que o Governo aprecia 

positivamente a realização destes consórcios, mas não há nenhuma indicação para 

estabelecer consórcios. Informou ainda que está sendo estudada a possibilidade de 

acordos com a Universidade de Huelva, para candidaturas a fundos comunitários. 

Relativamente ao reforço da imagem da universidade e captação de alunos, a 

Professora Margarida Castro sugeriu que se dedique algum tempo a estudar as 

motivações que levam os alunos a escolher a Universidade. Temos que perceber isso 

para podermos captar mais alunos. 

O Reitor também manifestou a opinião de que lhe parece que a Universidade do 

Algarve tem debilidades na captação de alunos e algumas das medidas tomadas 

nesse sentido não funcionam. Estamos a trabalhar com base em impressões e sem 

conhecimento científico sobre as prioridades dos alunos. Neste momento a 

Universidade está a trabalhar com os psicólogos das escolas, com vista a melhorar a 

captação de alunos. 

A Universidade do Algarve perdeu muito terreno na quota regional de alunos que 

entram nas universidades portuguesas. Perdemos muito terreno em comparação com 

outras universidades. Entre as dificuldades constatadas foi referido o problema dos 

transportes a nível regional e facilitar o acesso às residências pode ser uma medida 

muito útil. 

Outra dificuldade constatada foi o facto de haver um número crescente de vagas em 

“universidades íman” que têm uma grande capacidade de atração de alunos. Apesar 

de todos os esforços de afirmação da Universidade do Algarve, há uma grande falta 

de visibilidade da Universidade na região. Estamos a trabalhar para melhorar isso, 

com a comunicação social. Estamos a intervir para tentar melhorar o portal. 
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Poderá estar a acontecer que ex-alunos estejam a dar má imagem à UAlg, por terem 

tido experiências negativas aqui. Há que ver se estamos a preservar a relação 

professor – aluno, de forma a podermos defender a imagem da UAlg. 

Foram ainda abordadas outras questões como a formação do pessoal do gabinete de 

comunicação, os transportes públicos de e para a Universidade e a relação da 

instituição com os professores do ensino básico e secundário da região. 

O Reitor referiu que está em curso um processo no qual se procura que os 

regulamentos de bolsas dos municípios ofereçam uma majoração para os bolseiros 

que escolham a UAlg, quando a licenciatura que escolherem existir na região. Há 

programas de bolsas de 5.000 euros/ano. É essencial que os departamentos e as 

unidades orgânicas mantenham um contacto próximo com os ex-alunos que têm uma 

boa imagem da instituição, de forma a dar bons testemunhos. Há a ideia de ter ex-

alunos que possam ser tutores de alunos da UAlg. Neste âmbito, foi referido que o 

DEEI organiza seminários semanalmente e um dos seminários vai ser feito por um 

ex-aluno. 

O Vice-Reitor, Professor Pedro Ferré, afirmou que considera importante que 

interiorizemos quais são os deveres de cada um de nós, dentro da instituição. 

O Professor José Moreira considerou que a oferta formativa é sobretudo um problema 

das unidades orgânicas. Um problema desta unidade orgânica é termos ofertas 

repetidas em determinadas áreas, como é o caso da Biotecnologia e da Bioquímica. 

Poderá haver outros exemplos. Há a sensação de que alguns professores consideram 

que a sua contratação se justifica pelas muitas aulas que dão. Mais do que dar muitas 

aulas, é necessário dar boas aulas. É necessário dar uma resposta necessária nas 

ciências agrárias. A reitoria deve ser mais diretiva, de forma a racionalizar os 

recursos.  

O Professor Rui Marreiros referiu que as ciências fundamentais têm sido incluídas nas 

áreas de pousio. O Conselho Científico tem-se manifestado favorável à criação de um 

curso de ciências fundamentais, até porque estão indo alunos destas áreas para 

Lisboa. 

O Professor Rui Guerra considerou que o que se está a fazer com o curso de MIEET 

é negativo. Deveríamos tentar fazer um bom curso, com contributos dos dois lados. 

O Professor Rui Cabral e Silva referiu que o estudo do Professor Paulo Águas dirá se 

há alunos para algum dos cursos das ciências fundamentais. Esperemos que o curso 

de Engenharia para a Sustentabilidade permita recuperar as engenharias envolvidas. 

O Reitor afirmou que se houver condições para criação de cursos das ciências 

fundamentais, a reitoria está aberta à criação de um desses cursos, mas que não 

podemos correr riscos de abrir cursos que não terão alunos. 

A convergência entre departamentos do ensino universitário e do politécnico é difícil 

por uma relação de conflito entre os dois subsistemas, ao longo de 35 anos. Lembrou 

a dificuldade na creditação de UC realizadas no politécnico. 

A racionalização da oferta formativa deve ser feita pelas unidades orgânicas. Até 

agora, a resposta tem sido “manter o que está”. Referiu ainda que chegam à Reitoria 

poucas propostas de racionalização da oferta formativa. Só um Conselho Científico 

fez chegar uma proposta de redução de número de cursos. Relativamente à 

licenciatura em Ciências do Mar, foi solicitado que os docentes do curso 

apresentassem um documento sobre o curso. A Professora Maria João Bebianno já 

enviou o documento à reitoria. 

O Professor Tomasz Boski considerou que há um grande autarquismo na oferta 

formativa. Há áreas a explorar de forma conjunta, sobretudo para os segundos ciclos. 
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O Senhor Reitor manifestou disponibilidade, se o Conselho Científico o entender, para 

uma proposta de curso de Estudos Gerais.  

O Professor João Varela afirmou que há uma perceção negativa à designação “Ciência 

do Mar” e também à agricultura, condicionada por razões sociais. 

A Professora Manuela David questionou sobre qual é o interesse de os docentes 

estarem integrados em centros de estudos não financiados pela FCT. 

O Senhor Reitor afirmou que o processo de avaliação dos centros não está concluído, 

uma vez que há ainda reclamações a decorrer. Os contratos ainda não estão 

assinados. Referiu ainda que a UAlg nunca teve uma estratégia de investigação 

Temos muitos docentes que não estão em centros nem fazem investigação. Temos 

que rever a forma como estamos a fazer a avaliação de desempenho. É possível que 

um docente que não esteja a fazer investigação e tenha uma classificação muito 

elevada. Afirmou ainda que, segundo os dados disponíveis, não parece haver relação 

entre carga docente e produção científica. 

O Professor Pedo Ferré referiu que os centros de estudos destinavam-se a que as 

áreas se reforçassem, por forma a vir a ter centros com financiamento nessas áreas. 

Haverá que ver se isto resultou. Há que ver se o centro de estudos em que estamos 

vale a pena. Ou será que nos devemos unir a um centro prestigiado de outra 

universidade? Devíamos rejuvenescer o corpo docente. Isto pode ser feito com 

bolseiros de pós-doc. Nesta fase não há muitas alternativas. 

Sobre a evolução da produção científica, o Professor Pedro Ferré referiu que se deve 

dar atenção aos espaços e aos equipamentos. Tem muito interesse em conhecer e 

dar a conhecer o nosso potencial. É necessário que toda a instituição conheça aquilo 

que tem. Sublinhou que ninguém é obrigado a abandonar a investigação que está a 

fazer, mas há que fazer algumas convergências para determinadas áreas temáticas.  

Há um despacho que permite a isenção de propinas para os alunos de doutoramento 

que colaboram nas aulas. 

Relativamente às questões orçamentais, o Senhor Reitor referiu que a Universidade 

tem a haver um reforço de 1,3 milhões de euros. 

A Professora Maria de Belém interveio sobre o modelo organizacional da 

Universidade, referindo que há um ponto sobre a governança do plano estratégico. 

Considera que ainda não avaliámos esta estrutura e por isso não podemos entrar em 

novas alterações. No Conselho Geral não está previsto quem é que vai fazer uma 

proposta de alteração dos estatutos da UAlg. 

O Senhor Reitor afirmou que terá que haver uma alteração dos estatutos para 

resolver o problema do enquadramento da medicina. A alteração tem que ser 

aprovada por 24 dos 35 membros do Conselho Geral, pelo que exige um amplo 

consenso na instituição. Referiu ainda que os planos de ação anuais contemplarão as 

metas e as formas de as avaliar/quantificar. Esses planos de ação serão feitos pelas 

unidades orgânicas. 

No final da sua intervenção, o Senhor Reitor informou que no próximo dia 11 de 

fevereiro decorrerá na Universidade do Algarve a primeira sessão de um roteiro do 

mar da ministra da agricultura e do mar. 

No final deste ponto da ordem de trabalhos, o Presidente do Conselho Científico 

agradeceu a presença do Senhor Reitor. 

Os Professores Tomasz Boski e Graça Ruano saíram às 13 horas, no final deste ponto 

da ordem de trabalhos. 
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Ponto 2 - Participação da Faculdade no Doutoramento em Ciências Agrárias 

e Ambientais, em parceria com a Universidade de Évora. 

Foi aprovada, por unanimidade, a participação da Faculdade no doutoramento em 

Ciências Agrárias e Ambientais, em parceria com a Universidade de Évora. 

Ponto 3 - Escrita de tese de doutoramento em duas línguas. 

Este ponto da ordem de trabalhos foi adiado para aproxima reunião. 

Ponto 4 - Criação de Regulamento de avaliação para os 2.º e 3.º ciclos de 

estudos e de cursos de especialização não conferente de grau da FCT. 

Este ponto da ordem de trabalhos foi adiado para aproxima reunião. 

Ponto 5 - Contratação por tempo indeterminado da Professora Auxiliar Carla 

Maria Rolo Antunes (DCTMA).  

A Professora Carla Antunes ausentou-se da sala. 

Após breves considerações sobre a atividade desenvolvida pela Professora Carla 

Maria Rolo Antunes, foi aprovada por unanimidade, com treze votos a favor (Amílcar 

Duarte, Gustavo Nolasco, João Varela, José Moreira, Graça Marques, Jacinta 

Fernandes, Manuela David, Margarida Castro, Rafael Santos, Rui Marreiros, Rui 

Guerra, Susana Carreira e Robertus Potting), a contratação por tempo indeterminado 

da Professora Auxiliar Carla Maria Rolo Antunes, do Departamento de Ciências da 

Terra, do Mar e do Ambiente, tendo por base os pareceres dos relatores doutor João 

Pedroso de Lima, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra e Doutor João Pinto Guerreiro, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13 horas e 10 minutos, dela 

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

anexos e que vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário do Conselho 

Científico. 

 

O Presidente do Conselho Científico O Secretário do Conselho Científico 

 

 

      Prof. Doutor Robertus Potting        Prof. Doutor Amílcar Duarte 


