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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 2/2014 

Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, pelas catorze 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 2/2014 do Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (CC).  

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

seguintes membros: 

 

Amílcar Manuel Marreiros Duarte  

Carla Maria Rolo Antunes 

Gustavo Nuno Barbosa Nolasco 

José António de Sousa Moreira 

Maria da Graça Cristo dos Santos Lopes Ruano 

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Jacinta Silva Fernandes  

Maria João Anunciação Franco Bebianno  

Maria Manuela Antunes Marques David 

Maria Margarida Miranda de Castro 

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira  

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos 

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Vera Linda Ribeiro Marques 

 

Justificaram a ausência os professores Cristina Carvalho Veiga-Pires, Guilherme 

Nuno de Passos Correia Matos Ferreira e Rui Orlando Pimenta Santos. 

 

Também não compareceram à reunião os professores Adelino Vicente Mendonça 

Canário, João Carlos Serafim Varela, José Paulo Soares Pinheiro, Susana Paula 

Graça Carreira e Tomasz Boski. 

 

Participaram na reunião o professor Rui Cabral e Silva, Diretor da Faculdade e a 

professora Margarida Cristo, Presidente do Conselho Pedagógico. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Informações. 

2. Aulas de recuperação para os alunos do 1.º ano, 1.ª vez, ano letivo 

2014/2015. 

3. Participação da Universidade do Algarve na candidatura ao programa de 

doutoramento FCT em Engenharia Informática, DEICS (DEEI). 

4. Aprovação da distribuição de serviço docente para o ano letivo 2014/2015. 

5. Unidade curriculares de opção em funcionamento no ano letivo 2014/2015 

(apenas as que envolvem acréscimo de serviço docente). 

6. Proposta de intenção de criação do mestrado em Redes de Computadores e 

Sensores.  

7. Demissão da direção de curso de doutoramento em Ciências Biológicas. 

8. Demissão de um membro da direção de curso do mestrado em Aquacultura 

e Pescas. 

9. Protocolo específico para a defesa de tese de doutoramento em regime de 

cotutela entre a Universidade de Alicante e a Universidade do Algarve. 
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10. Internacionalização de cursos da FCT.  

 

Ponto 1 - Informações. 

O Director informou que teve uma reunião com a Reitoria sobre a abertura de 

vagas em Ciências do Mar. 

Ponto 2 - Aulas de recuperação para os alunos do 1.º ano, 1.ª vez, ano 

letivo 2014/2015. 

Decorreu uma longa discussão sobre este assunto. A maioria dos membros do CC 

não se manifestou favorável à implementação das aulas de recuperação. Foram, 

porém, dadas outras ideias. Foi sugerido implementar um regime de precedências 

que reorientasse a dedicação dos alunos para as UC do 1º ano. Foi também 

sugerido que fosse dada alguma formação que permitisse aos alunos adaptarem-se 

a um novo modelo de ensino. 

A Prof.ª Margarida Castro entrou na sala durante a discussão deste ponto da OT. 

Ponto 3 - Participação da Universidade do Algarve na candidatura ao 

programa de doutoramento FCT em Engenharia Informática, DEICS (DEEI).  

Após uma breve discussão, foi aprovado por unanimidade dar um parecer favorável 

à participação da UAlg nesta candidatura. 

Ponto 4 - Aprovação da distribuição de serviço docente para o ano letivo 

2014/2015. 

Uma vez que alguns dos departamentos ainda não fizeram a sua proposta de DSD, 

a aprovação da DSD foi adiada para a próxima reunião. Os Presidentes dos 

Conselhos de Departamento que ainda não enviara a DSD comprometem-se a fazê-

lo até dia 12 de Maio. 

Foi aprovado por unanimidade que o serviço docente constituído pelas UC 

obrigatórias leccionadas em cursos da UAlg tem prioridade na distribuição do 

serviço docente, relativamente às UC de opção. Assim, na primeira fase de DSD, 

são contabilizadas as UC obrigatórias e aquelas opções que são imprescindíveis 

para o funcionamento dos cursos da UAlg. Numa segunda fase são contabilizadas 

as restantes UC opcionais e as UC leccionadas noutras instituições, com as quais a 

UAlg tem um protocolo que inclua essa leccionação. 

 

Ponto 5 - Unidades curriculares de opção em funcionamento no ano letivo 

2014/2015 (apenas as que envolvem acréscimo de serviço docente). 

À lista distribuída a todos os membros do Conselho Científico, foi adicionada a UC 

de Planeamento Experimental em Ciências Biológicas. 

Depois de uma breve discussão, foi consensual que a lista final de opções a 

funcionar no ano lectivo 2014/15 só será enviada depois de aprovada a DSD. 

 

Ponto 6 - Proposta de intenção de criação do mestrado em Redes de 

Computadores e Sensores. 

O Conselho Científico tomou conhecimento desta proposta. Numa breve discussão 

sobre este assunto, foi sugerido que os cursos sejam discutidos nos Conselhos de 

Departamento e posteriormente no Conselho Científico, antes de serem enviados 

para a Reitoria. 

O professor Rui Guerra saiu da reunião. 
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Ponto 7 - Demissão da direção de curso de doutoramento em Ciências 

Biológicas. 

O Conselho Científico aceitou por unanimidade a demissão da comissão, a qual se 

mantém em funções até à nomeação de uma nova comissão. 

 

Ponto 8 - Demissão de um membro da direção de curso do mestrado em 

Aquacultura e Pescas. 

O Conselho Científico aceitou por unanimidade a demissão do professor Adelino 

Canário desta comissão. 

De seguida, o Conselho Científico aprovou por unanimidade a nomeação do 

professor Pedro Rodrigues para passar a fazer parte da referida Comissão. 

 

Ponto 9 - Protocolo específico para a defesa de tese de doutoramento em 

regime de cotutela entre a Universidade de Alicante e a Universidade do 

Algarve.  

O assunto foi apresentado ao Conselho, tendo havido uma breve discussão sobre o 

mesmo. 
 

Ponto 10 - Internacionalização de cursos da FCT. 

O Prof. Óscar Ferreira saiu da reunião. 

Durante a discussão deste assunto surgiu a proposta de que o curso de Ciências do 

Mar passe a funcionar em inglês. 

A Prof.ª Graça Ruano propôs que o curso de MIET passe a funcionar em inglês. 

Referiu que as UC do DEEI podem ser leccionadas em inglês. Para que o curso 

funcione em inglês, é necessário que as UC leccionadas por outros departamentos 

também sejam leccionadas em inglês. 

O Conselho Científico aprovou por maioria, com treze votos a favor (Amílcar 

Duarte, Carla Antunes, Gustavo Nolasco, José Moreira, Maria da Graça Ruano, 

Graça Marques, Lurdes Cristiano, Jacinta Fernandes, Maria João Bebianno, Manuela 

David, Robertus Potting, Rui Marreiros e Vera Marques) e um voto contra (Rafael 

Santos), que o curso de Ciências do Mar passe a funcionar em inglês. 

O Conselho Científico aprovou também por maioria, com treze votos a favor 

(Amílcar Duarte, Carla Antunes, Gustavo Nolasco, José Moreira, Maria da Graça 

Ruano, Graça Marques, Lurdes Cristiano, Jacinta Fernandes, Maria João Bebianno, 

Manuela David, Robertus Potting, Rui Marreiros e Vera Marques) e um voto contra 

(Rafael Santos), que o Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e 

Telecomunicações (MIET) passe a funcionar em inglês. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:00H, 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 

 

 

 

Prof. Doutor Robertus Potting 

O Secretário do Conselho Científico 

 

 

 

Prof. Doutor Amílcar Duarte 

 


