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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 4/2014 

Aos dois dias do mês de julho 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 4/2014 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  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria da Graça Cristo dos Santos Lopes Ruano 

Maria Manuela Antunes Marques David 

Carla Maria Rolo Antunes 

Maria Jacinta Silva Fernandes  

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Cristina Carvalho Veiga-Pires  

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira  

Susana Paula Graça Carreira  

Vera Linda Ribeiro Marques  

José António de Sousa Moreira  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Gustavo Nuno Barbosa Nolasco  

 

 

Justificaram a ausência os professores Maria Margarida Miranda de Castro, Maria 

João Anunciação Franco Bebianno e Rui Orlando Pimenta Santos  

 

Os professores José Paulo Soares Pinheiro e Rafael Brigham Neves Ferreira Santos 

encontram-se de equiparação a bolseiro. 

   

Faltaram à reunião os professores Adelino Vicente Mendonça Canário, Guilherme 

Nuno de Passos Correia Matos Ferreira, João Carlos Serafim Varela 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. Plano Estratégico da UAlg (2014-2017). 

3. Equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) da professora Elsa 

Alexandra Martins e Silva Cabrita. 

4. Recurso da candidata Gabrielle Mallet relativo à não aceitação da sua 

candidatura ao programa de doutoramento em Ciências Biotecnológicas, 

pela Direção de curso – novo parecer da Direção de Curso.  

5. Criação de novas opções e aprovação das fichas de unidades curriculares. 

6. Proposta de criação da pós-graduação em “Responsabilidade Ambiental”. 
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7. Procedimento de entrega de relatório de licença sabática – despacho reitoral 

36/2014. 

8. Precedências das unidades curriculares. 

 

No início da reunião, o Presidente propôs que o ponto 3 passasse a ser apenas 

“Equiparações a bolseiro”, incluindo a discussão de outros pedidos de 

equiparação a bolseiro. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 1 - Informações. 

O Presidente do CC informou que se realizará brevemente uma visita de uma 

comissão da A3ES no âmbito do processo de acreditação dos cursos de 

Biotecnologia, Bioquímica (1º ciclo) e Mestrado Integrado em Engenharia Biológica. 

A Presidente do DQF informou que a Prof.ª Alice Newton fez as provas de 

agregação. Informou ainda que o Departamento está a preparar a proposta de 

nomeação do Prof. Abílio Marques da Silva como Professor Emérito. 

Ponto 2 - Plano Estratégico da UAlg (2014-2017). 

Havendo vários documentos a analisar, o Conselho começou por analisar a posição 

do Departamento de Química e Farmácia.  

No âmbito desta discussão, foi sublinhada a necessidade de a Universidade ter uma 

forte componente de ciências exactas, essenciais para que haja uma oferta 

formativa de qualidade na área das ciências e tecnologias. Foi amplamente 

debatida a questão da existência ou não de candidatos para eventuais cursos de 

Química, Física ou Matemática. Neste ponto foi sublinhada a dificuldade em prever 

a procura dos cursos, assim como a possibilidade de captar alunos fora do nosso 

país, nomeadamente nos países de língua oficial portuguesa. O Conselho Científico 

considerou por maioria, com 14 votos a favor (Amílcar Duarte, Lurdes Cristiano, 

Graça Ruano, Manuela David, Carla Antunes, Cristina Veiga-Pires, Óscar Ferreira, 

Susana Carreira, Vera Marques, José Moreira, Rui Guerra, Rui Marreiros, Gustavo 

Nolasco, Robertus Potting) e 2 votos contra (Graça Marques e Jacinta Fernandes), 

estratégico para a FCT ter oferta formativa no 1.º ciclo, na área das ciências 

exactas (Física, Química ou Matemática). 

O Conselho Científico considerou por unanimidade que deve haver uma aposta 

efectiva na internacionalização, com a abertura de vagas para estudantes 

internacionais nos cursos de 1.º ciclo, promovendo também a lecionação de 

mestrados da FCT em inglês.  

O Conselho Científico considerou ainda por unanimidade que é necessário que haja 

uma mais eficaz publicitação dos cursos da UAlg, a nível nacional e internacional, 

para uma melhor captação de alunos. 

Na discussão do documento enviado pela Direcção da FCT, foram assinaladas 

algumas discordâncias relativamente àquele documento, por parte de vários 

membros do Conselho. Durante a discussão foram abordados, entre outros 

assuntos, a problemática do relacionamento entre os sectores politécnico e 

universitário e a atenção dada ao curso de Ciências Farmacêuticas, Eletronica e 

Telecomunicações e Engenharia Informática.. 

O Professor José Moreira deixou de fazer parte dos trabalhos. 



 

Ata da reunião extraordinária nº 4/2014 do Conselho Científico da FCT – 2 de julho de 2014 3/4 

O CC considerou por unanimidade que as áreas científicas que apresentam muito 

bons resultados em alguma das vertentes (ensino/investigação/extensão) não 

devem ser consideradas estéreis em nenhuma dessas vertentes. Antes devem ser 

apoiadas em todas as suas vertentes, sobretudo naquelas que apresentam maior 

fragilidade. 

No final deste ponto da Ordem de Trabalhos, ausentaram-se da reunião os 

Professores Óscar Ferreira e Margarida Cristo. 

Ponto 3 – Equiparações a bolseiro.  

Foi aprovado por unanimidade (Amílcar Duarte, Lurdes Cristiano, Graça Ruano, 

Manuela David, Carla Antunes, Jacinta Fernandes, Graça Marques, Cristina Veiga-

Pires, Susana Carreira, Vera Marques, Rui Guerra, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco e 

Robertus Potting) o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) 

da Professora Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita para se deslocar ao Rio Grande 

de Aracaju, Brasil, de 1/7/2014 a 31/7/2014, para colaboração em projeto com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul como investigadora convidada. 

Foi aprovado por unanimidade (Amílcar Duarte, Lurdes Cristiano, Manuela David, 

Carla Antunes, Jacinta Fernandes, Graça Marques, Cristina Veiga-Pires, Susana 

Carreira, Vera Marques, Rui Guerra, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco e Robertus 

Potting) o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do 

Professor Luís Chícharo, para se deslocar à Universidade Federal do Espírito Santo, 

Brasil, de 9/7/2014 a 29/8/2014, para coordenar e lecionar no curso de Verão do 

Erasmus Mundus em Ecohidrologia. 

Foi aprovado por unanimidade (Amílcar Duarte, Lurdes Cristiano, Manuela David, 

Carla Antunes, Jacinta Fernandes, Graça Marques,Cristina Veiga-Pires, Susana 

Carreira, Vera Marques, Rui Guerra, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco e Robertus 

Potting) o pedido de equiparação a bolseiro (duração superior a 30 dias) do 

Professor Nenad Manojlović para se deslocar ao Institute of Physicsv da University 

of Belgrade, Serbia, de 22/7/2014 a 27/8/2014 para realização de um projeto 

científico. 

A Professora Graça Ruano ausentou-se da reunião durante a discussão deste ponto 

da Ordem de Trabalhos. 

 

Ponto 4 - Recurso da candidata Gabrielle Mallet relativo à não aceitação da 

sua candidatura ao programa de doutoramento em Ciências 

Biotecnológicas, pela Direção de curso – novo parecer da Direção de Curso. 

O parecer da Direção de Curso foi aprovado por maioria, com dez votos a favor 

(Amílcar Duarte, Lurdes Cristiano, Manuela David, Carla Antunes, Jacinta 

Fernandes, Graça Marques, Rui Guerra, Rui Marreiros, Gustavo Nolasco e Robertus 

Potting) e três votos contra (Cristina Veiga-Pires, Susana Carreira e Vera Marques).  

Ponto 5 - Criação de novas opções e aprovação das fichas de unidades 

curriculares. 

Foi aprovada por unanimidade a criação da unidade curricular de “Tecnologias de 

Encapsulação de Fármacos” com 6 ECTS, a funcionar como opção no curso de 

Ciências Farmacêuticas, de acordo com a ficha de unidade curricular apresentada 

ao Conselho. 
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Foi aprovada por unanimidade a criação da unidade curricular de “Síntese e 

Reatividade de Compostos Heterocíclicos” com 6 ECTS, a funcionar como opção no 

curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, de acordo com a ficha de 

unidade curricular apresentada ao Conselho. 

 

Foi aprovada por unanimidade a criação da unidade curricular de “Análise Estrutural 

de Compostos Orgânicos com Propriedades Farmacológicas” com 6 ECTS, a 

funcionar como opção no curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

de acordo com a ficha de unidade curricular apresentada ao Conselho. 

 

Foi aprovada por unanimidade a criação da unidade curricular de “Eletrónica de 

Potência” com 6 ECTS, a funcionar como opção no curso de Mestrado Integrado em 

Engenharia Electrónica e Telecomunicações, de acordo com a ficha de unidade 

curricular apresentada ao Conselho. 

 

A discussão das restantes propostas de criação de unidades curriculares foi adiada 

para uma próxima reunião, por essas propostas não terem sido aprovadas nos 

respectivos Conselhos de Departamento ou por se ter considerado que propostas 

não estavam devidamente fundamentadas. 

A Profª Maria da Graça Ruano saiu as 17h35 

Ponto 6 - Proposta de criação da pós-graduação em “Responsabilidade 

Ambiental”. 

Este ponto da ordem de trabalhos foi adiado para uma próxima reunião porque a 

proposta não foi apreciada pelos Conselhos de Departamento. 

 

Ponto 7 – Procedimento de entrega de relatório de licença sabática – 

despacho reitoral 36/2014. 

Depois de uma breve discussão, este ponto da ordem de trabalhos foi adiado para 

uma próxima reunião por se considerar que a decisão sobre o procedimento a 

adoptar carece de maior ponderação. 

 

Devido ao adiantado da hora, a reunião foi encerrada às 18h25, 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 

 

 


