
Ata da reunião extraordinário nº 2/2015 do Conselho Científico da FCT – 28 de janeiro de 2015  1/2 

Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 2/2015 

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

e trinta minutos, na sala 3.18 do edifício 2 da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), 

deu-se início à reunião extraordinária n.º 2/2015 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  

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano  

Maria Manuela Antunes Marques David  

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira 

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos  

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Susana Paula Graça Carreira  

Tomasz Boski 

Vera Linda Ribeiro Marques 

 

Justificaram a ausência os professores Adelino Vicente Mendonça Canário, Cristina 

Carvalho Veiga-Pires, Guilherme Nuno de Passos Correia Matos Ferreira, João Carlos 

Serafim Varela, José António de Sousa Moreira, Maria da Graça Cristo dos Santos Lopes 

Ruano e Raul José Jorge Barros. 

 

As professoras Maria João Anunciação Franco Bebianno e Maria Margarida Miranda de 

Castro encontram-se com equiparação a bolseiro. 

 

Também não compareceram à reunião os professores Maria Jacinta Silva Fernandes e Rui 

Orlando Pimenta Santos.  

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Creditação da unidade curricular de Análise Numérica nos cursos de licenciatura 

em Engenharia Informática e mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e 

Telecomunicações – Pedido de reapreciação com carácter de urgência. 

2. Escrita de tese de doutoramento em duas línguas. 

Ponto 1 – Creditação da unidade curricular de Análise Numérica nos cursos de 

licenciatura em Engenharia Informática e mestrado integrado em Engenharia 

Eletrónica e Telecomunicações – Pedido de reapreciação com carácter de urgência. 

O Conselho Científico voltou a analisar os pedidos de creditação da unidade curricular 

de Análise Numérica I que consta como unidade curricular obrigatória nos planos de 

estudos dos cursos de licenciatura em Engenharia Informática e mestrado integrado em 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações com base na realização da unidade curricular 

de Análise Numérica a que os alunos obtiveram aprovação no Instituto Superior de 

Engenharia, como extracurricular.  

O assunto foi introduzido pelo Presidente do Conselho Científico, que fez uma breve 

resenha do processo, salientando que tinha recebido novas informações através da 

Reitoria sobre contactos entre a Direção do Curso de licenciatura em Engenharia 

Informática e o Instituto Superior de Engenharia. Referiu ainda que tinha reunido com a 
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professora Margarida Moura, da Direção do Curso de licenciatura em Engenharia 

Informática, para obter mais informações. Nessa reunião, a Direção de curso informou 

o Presidente do Conselho Científico de que não recomendou a frequência da UC de 

Análise Numérica do ISE, nem deu nenhuma garantia de que a mesma dispensaria os 

alunos da frequência de qualquer UC obrigatória do plano de estudos da licenciatura. O 

professor Rafael Santos afirmou que considera ter havido falta de responsabilidade da 

direção de curso de LEI na condução do assunto e que o facto de o Conselho Científico 

ter tido conhecimento de alguns pormenores da intervenção da direção de curso de LEI 

neste assunto, através de documentos enviados pela reitoria e não através da própria 

direção de curso, pode por em causa a relação de confiança entre o CC e a referida 

direção de curso. 

O Conselho Científico constatou que a unidade curricular a que os alunos obtiveram 

aprovação, comparada com aquela que é obrigatória nos respetivos cursos, tem menos 

unidades de crédito (5 ECTS na unidade curricular realizada e 6 ECTS na unidade 

curricular que os alunos pretendem obter por creditação). Além disso, a unidade 

curricular realizada pelos alunos é lecionada no primeiro ano de uma licenciatura, 

enquanto a unidade curricular que pretendem obter por creditação é lecionada no 

segundo ano dos respetivos cursos. A unidade curricular de Análise Numérica a que os 

alunos obtiveram aprovação é lecionada depois de uma unidade curricular de Análise 

Matemática I (5 ECTS) e uma Álgebra Linear e Geometria Analítica (5 ECTS), num total de 

10 ECTS. A unidade curricular que os alunos pretendem obter por creditação é lecionada 

depois das unidades curriculares de Análise Matemática I (6 ECTS), Análise Matemática 

II (9 ECTS) e Álgebra Linear (6 ECTS), num total de 21 ECTS. Esta diferença faz com que 

o aprofundamento dos temas abordados seja maior na unidade curricular de Análise 

Numérica I, que os alunos pretendem obter por creditação, comparativamente com a 

que efetivamente frequentaram. Considerando as diferenças referidas, o Conselho 

Científico considerou que a formação realizada não é do mesmo nível da formação que 

os alunos pretendem obter por creditação. 

Colocado o assunto a votação, o Conselho votou por unanimidade a recusa dos pedidos 

de creditação requeridos. 

Ponto 2 - Escrita de tese de doutoramento em duas línguas. 

A aluna Sónia Cristina Cobra Cardoso, do doutoramento em Ciências do Mar, da Terra e 

do Ambiente solicita autorização para escrever a tese em português (título, sumário, 

introdução geral e discussão geral) e os restantes capítulos em formato artigo e em 

inglês (que estão submetidos, em revisão ou já aceites em revistas científicas). O 

Conselho fez uma breve discussão sobre o assunto, tendo sido apresentados 

argumentos a favor e contra a concessão da autorização solicitada. Colocado o assunto 

a votação, verificaram-se dois votos a favor da autorização (Amílcar Duarte e Gustavo 

Nolasco) e doze votos contra (Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Graça Marques, Manuela 

David, Rui Guerra, Carla Antunes, Óscar Ferreira, Tomasz Boski, Susana Carreira, Vera 

Marques, Rui Marreiros e Robertus Potting), pelo que o pedido de autorização foi 

recusado. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezassete horas e vinte sete 

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 


