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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 8/2013 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, pelas catorze 

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

se início à reunião n.º 8/2013 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (CC).  

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

seguintes membros: 

 

Adelino Vicente Mendonça Canário 

Amílcar Manuel Marreiros Duarte 

Cristina Carvalho Veiga-Pires  

Carla Maria Rolo Antunes 

João Carlos Serafim Varela 

José António de Sousa Moreira 

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques 

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Manuela Antunes Marques David 

Maria Margarida Miranda de Castro 

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira 

Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel 

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos 

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Orlando Pimenta Santos  

Susana Paula Graça Carreira  

Tomasz Boski 

 

Justificaram a ausência os professores, Gustavo Nuno Barbosa Nolasco, José Paulo 

Soares Pinheiro, Maria Jacinta Silva Fernandes, Rui Manuel Farinha das Neves 

Guerra, Sérgio Manuel Machado Jesus e Vera Linda Ribeiro Marques. 

 

A professora Maria João Anunciação Franco Bebianno encontra-se de equiparação 

ao bolseiro. 

 

Participou na reunião o professor Rui Cabral e Silva, director da Faculdade e a 

professora Margarida de Lurdes de Jesus Bastos Cristo, presidente do Conselho 

Pedagógico. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Continuação da aprovação das direções de curso de 2.º e 3.º ciclo. 

2. Regência de unidades curriculares em casos de múltiplos responsáveis.  

3. Tomada de posição sobre o número de exames por semestre para cada 

disciplina.  

4. Aprovação da composição de júri de provas de mestrado em Engenharia do 

Ambiente, da aluna Cátia Susana Filipe Cavaco. 

5. Composição de júri de provas de mestrado em Engenharia Informática, do 

aluno Ehsan Yazdanparast. 

6. Análise da evolução das colocações nos cursos da FCT. 

7. Procedimento para composição de júris de doutoramento. 

8. Proposta de contratação dos Doutores Maria Emília Lima Costa e João Manuel 

Alveirinho Dias, como investigadores auxiliares, sem remuneração.  
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9. Proposta de contratação do Doutor José Paulo Silva, como professor auxiliar 

convidado, a tempo parcial a 10%, para o DQF.  

10. Propostas de contratação de professor auxiliar convidado, a tempo parcial a 

10%, sem remuneração, para o DCBB: 

a. Doutor Bruno Emanuel Pereira Louro. 

b. Doutor Cymon J. Cox. 

c. Doutor João Carlos dos Reis Cardoso. 

d. Doutor João Luís Vargas de Almeida Saraiva. 

e. Doutora Liliana Isabel Tomé dos Anjos Guerreiro. 

f. Doutora Natércia Maria da Silva Conceição. 

g. Doutora Patrícia Isabel Silvestre Pinto. 

h. Doutor Ricardo Mário Bastos Leite. 

i. Doutor Rodrigo da Silva Costa. 

j. Doutora Teresa Paula Martins Tiago. 

k. Doutor Vincent Laizé. 

 

No início da reunião, o professor Óscar Ferreira propôs que o Ponto 6 passasse para 

último, sendo alterada a numeração dos restantes pontos. Esta proposta foi 

aprovada por consenso  

O Senhor Diretor da FCT informou que o Senado não aprovou o curso de Mestrado 

Integrado em Engenharia dos Sistemas Biológicos (MIESB). A decisão do Senado foi 

no sentido de pedir ao Reitor que houvesse uma reapreciação do processo. O 

Diretor descreveu as razões pelas quais o curso não foi aprovado pelo Senado. 

O Senhor Diretor da FCT informou ainda que o Senado se pronunciou 

maioritariamente por sugerir ao Departamento de Matemática a transformação do 

mestrado em matemática numa pós-graduação. 

 

Ponto 1 - Continuação da aprovação das direções de curso de 2.º e 3.º 

ciclo. 

A comissão de curso do 3º ciclo em Ciências Biotecnológicas, composta pelos 

professores Anabela Romano, Deborah Power e José Leitão, foi aprovada por 

unanimidade. 

A comissão de curso do 3º ciclo em Ciências do Mar da Terra e do Ambiente, 

composta pelos professores Óscar Ferreira (Diretor), Maria João Bebianno, José 

Pedro Andrade, Helena Galvão e Rui Santos, foi aprovada por maioria, com treze 

votos a favor (Amílcar Duarte, Carla Antunes, Cristina Veiga-Pires, João Varela, 

Maria da Graça Marques, Maria de Lurdes Cristiano, Maria Manuela David, Óscar 

Ferreira, Paulo Martel, Rafael Santos, Robertus Potting, Rui Santos e Susana 

Carreira) e uma abstenção (Margarida Castro) 

A comissão de curso do 3º ciclo em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, 

composta pelos professores Graça Ruano e Henrique Gomes, foi aprovada por 

unanimidade. 

A comissão de curso do 3º ciclo em Engenharia Informática composta pelos 

professores Pedro Guerreiro e José Valente de Oliveira foi aprovada por 

unanimidade 

A comissão de curso do 3º ciclo em Matemática,  composta pelos professores Nenad 

Manojlovic, Marília Pires e Marco Mackaaij foi aprovada por unanimidade. 
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A comissão de curso do 3º ciclo em Química, composta pelos professores Maria de 

Lurdes Cristiano, Igor Khmelinskii e João Lourenço foi aprovada por unanimidade. 

A comissão de curso do 3º ciclo em Gestão Marinha e Costeira (MACOMA), 

composta pelos professores Tomasz Boski e Alice Newton foi aprovado por maioria, 

com treze votos a favor (Amílcar Duarte, Carla Antunes, João Varela, Maria da 

Graça Marques, Maria de Lurdes Cristiano, Maria Manuela David, Margarida Castro, 

Óscar Ferreira, Paulo Martel, Rafael Santos, Robertus Potting, Rui Santos e Susana 

Carreira) e uma abstenção (Cristina Veiga-Pires) 

  

Ponto 2 - Regência de unidades curriculares em casos de múltiplos 

responsáveis. 

Foi discutida a proposta de estabelecer procedimentos comuns nos vários 

departamentos para os casos de atribuição da regência de unidades curriculares 

(UC) no caso das UC com muitos alunos, leccionadas a vários cursos, em que por 

vezes há várias turmas teóricas. Coloca-se a questão sobretudo nos casos das UC 

com muitos alunos, leccionadas em cursos diferentes. 

O professor Rafael Santos interveio tendo afirmado que quando elaborou, então 

como presidente do DM, a proposta de DSD para o ano lectivo em curso (aprovada 

no departamento por unanimidade) seguiu as orientações do conselho científico no 

sentido de atribuir a cada unidade curricular um único responsável, não tendo sido 

por sua iniciativa ou do departamento que assim se procedeu. Referiu ainda que no 

Departamento de Matemática cada UC, mesmo quando funciona para diferentes 

cursos, tem apenas uma ficha de unidade curricular e os conteúdos programáticos, 

os exames e os testes são os mesmos para todos os cursos. 

O professor Rui Marreiros passou a fazer parte dos trabalhos. 

Seguiu-se uma longa discussão em que se sublinhou a necessidade de 

racionalização do leque de UC leccionado na faculdade mas também se sublinhou a 

necessidade de manter a qualidade da leccionação, o que implica, segundo alguns 

membros do conselho, a autonomia dos docentes para poderem adaptar as UC aos 

cursos em que são leccionadas.  

Dada a dificuldade de chegar a um consenso, decidiu-se que o Director iria tentar 

obter um consenso sobre este assunto, em reunião com os presidentes dos 

conselhos de departamento. 

 

Ponto 3 - Tomada de posição sobre o número de exames por semestre para 

cada disciplina. 

Após breve discussão, foi decidido que este assunto será discutido quando se 

analisar o regulamento de avaliação, o que deverá ocorrer brevemente. 

O professor José Moreira passou a fazer parte dos trabalhos. 

Ponto 4 - Aprovação da composição de júri de provas de mestrado em 

Engenharia do Ambiente, da aluna Cátia Susana Filipe Cavaco. 

O Presidente do Conselho Científico tem delegação de competências para, depois da 

composição do júri circular pelos membros do CC, aprovar a mesma. Neste caso 

um dos membros do Conselho Científico discordou da composição do júri 
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inicialmente proposto, referindo problema de ética, por o júri incluir dois membros 

que são marido e mulher. Este assunto já tinha sido discutido na anterior reunião 

do conselho. A nova proposta é a seguinte: 

- Doutora Luísa Barreira, professora auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

da Universidade do Algarve (Presidente) 

- Doutora Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira, professora auxiliar da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade do Algarve (orientadora) 

- Doutora Jacinta Fernandes, professora auxiliar da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, da Universidade do Algarve 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

Ponto 5 - Composição de júri de provas de mestrado em Engenharia 

Informática, do aluno Ehsan Yazdanparast. 

O Presidente do Conselho apresentou este ponto da ordem de trabalhos fazendo 

uma descrição do processo, referindo que no mesmo houve intervenção da Reitoria. 

A proposta de júri apresentada tem a seguinte composição: 

 

Doutor Pedro João Valente Dias Guerreiro, professor catedrático da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve 

 

Doutor Johannes Martinus Hubertina du Buf, professor associado da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve 

 

Doutor Hamid Reza Shahbazkia, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve 

 

Doutor Batiste Vergne, Ingénieur de recherche do Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) de França. 

 

Após debate sobre o processo e sobre o papel dos vários intervenientes no mesmo, 

a proposta foi aprovado por maioria, com dez votos a favor (Amílcar Duarte, 
Carla Antunes, João Varela, Lurdes Cristiano, Manuela David, Óscar 

Ferreira, Rafael Santos, Robertus Potting, Rui Santos e Susana Carreira) e 
cinco votos contra (Cristina Veiga-Pires, Graça Marques, José Moreira, Margarida 

Castro e Paulo Martel). 

 
 

Ponto 6 – Procedimento para composição de júris de doutoramento. 

Devido ao adiantado da hora, foi decidido adiar a discussão deste ponto para outra 

reunião. 

 

Ponto 7 – Proposta de contratação dos Doutores Maria Emília Lima Costa e 

João Manuel Alveirinho Dias, como investigadores convidados, sem 

remuneração. 

O professor Rafael Santos saiu da reunião. 

A proposta de contratação da Doutora Maria Emília Lima Costa como investigadora 

convidada, sem remuneração, foi analisada por este conselho. 

A proposta de nomeação de dois relatores - professoras Sara Raposo e Cristina 

Veiga-Pires, foi aprovada por unanimidade. 

A professora Graça Marques ausentou-se da reunião para poder entregar e vigiar 

uma prova de avaliação. 
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Com base nos pareceres elaborados pelas professoras Sara Raposo e Cristina 

Veiga-Pires, a proposta de contratação da Doutora Maria Emília Lima Costa foi 

aprovada por unanimidade. 

 

A proposta de contratação do Doutor João Manuel Alveirinho Dias como 

investigador convidado, sem remuneração, foi analisada por este conselho. 

A proposta de nomeação de dois relatores - professores Óscar Ferreira e Delminda 

Moura, foi aprovada por unanimidade. 

Com base nos pareceres elaborados pelos professores Óscar Ferreira e Delminda 

Moura, a proposta de contratação do Doutor João Manuel Alveirinho Dias foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 8 – Proposta de contratação do Doutor José Paulo Silva, como 

professor auxiliar convidado, a tempo parcial a 10%, para o DQF. 

A Professora Maria de Lurdes Cristiano sublinhou que o Doutor José Paulo Silva não 

é Técnico Superior do Departamento de Química e Farmácia, não sendo avaliado 

dentro do Departamento. 

Após breve discussão sobre as vantagens desta contratação, foi aprovada por 

unanimidade a nomeação de dois relatores - professores José Moreira e Lurdes 

Cristiano. 

 

Ponto 9 – Propostas de contratação de professor auxiliar convidado, a 

tempo parcial a 10%, sem remuneração, para o DCBB: 

a. Doutor Bruno Emanuel Pereira Louro. 

b. Doutor Cymon J. Cox. 

c. Doutor João Carlos dos Reis Cardoso. 

d. Doutor João Luís Vargas de Almeida Saraiva. 

e. Doutora Liliana Isabel Tomé dos Anjos Guerreiro. 

f. Doutora Natércia Maria da Silva Conceição. 

g. Doutora Patrícia Isabel Silvestre Pinto. 

h. Doutor Ricardo Mário Bastos Leite. 

i. Doutor Rodrigo da Silva Costa. 

j. Doutora Teresa Paula Martins Tiago. 
k. Doutor Vincent Laizé. 

 

A proposta de contratação do doutor João Carlos dos Reis Cardoso como professor 

auxiliar convidado a 10%, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade 

curricular Fisiologia Animal (1.º semestre), num total de 18h, dos cursos de 

Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica e Biotecnologia (DCBB), foi analisada por 

este conselho. 

A proposta de nomeação de dois relatores - professora Maria Margarida Miranda de 

Castro e professora Teresa Isabel Mendonça Modesto - para o processo de 

contratação do doutor João Carlos dos Reis Cardoso, foi aprovada por unanimidade. 

Com base nos pareceres elaborados pelas professoras Margarida Castro e Teresa 

Modesto, a proposta de contratação do doutor João Carlos dos Reis Cardoso foi 

aprovada por unanimidade. 

O professor Paulo Martel esteve ausente nas duas votações 

 

A proposta de contratação do doutor João Luís Vargas de Almeida Saraiva como 

professor auxiliar convidado a 10%, sem remuneração, por um ano, para lecionar a 

unidade curricular Fisiologia Animal (1.º semestre), num total de 18h, dos cursos 

de Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica e Biotecnologia (DCBB), foi analisada por 

este conselho. 

A proposta de nomeação de dois relatores - professora Maria Margarida Miranda de 

Castro e professora Teresa Isabel Mendonça Modesto - para o processo de 

contratação do doutor João Luís Vargas de Almeida Saraiva, foi aprovada por 

unanimidade. 
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Com base nos pareceres elaborados pelas professoras Margarida Castro e Teresa 

Modesto, a proposta de contratação do doutor João Luís Vargas de Almeida Saraiva 

foi aprovada por unanimidade. 

O professor Paulo Martel esteve ausente nas duas votações 

 

A proposta de contratação da doutora Patrícia Isabel Silvestre Pinto como professor 

auxiliar convidado a 10%, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade 

curricular Fisiologia Animal (1.º semestre), num total de 18h, dos cursos de 

Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica e Biotecnologia (DCBB), foi analisada por 

este conselho. 

A proposta de nomeação de dois relatores - professora Maria Margarida Miranda de 

Castro e professora Teresa Isabel Mendonça Modesto - para o processo de 

contratação da doutora Patrícia Isabel Silvestre Pinto, foi aprovada por 

unanimidade. 

Com base nos pareceres elaborados pelas professoras Margarida Castro e Teresa 

Modesto, a proposta de contratação da doutora Patrícia Isabel Silvestre Pinto foi 

aprovada por unanimidade. 

Após as duas votações, o professor Paulo Martel voltou a fazer parte da reunião. 

 

A proposta de contratação do doutor Peter Hubbard como professor auxiliar 

convidado a 10%, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade 

curricular Fisiologia Animal (1.º semestre), num total de 18h, dos cursos de 

Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica e Biotecnologia (DCBB), foi analisada por 

este conselho. 

A proposta de nomeação de dois relatores - professora Maria Margarida Miranda de 

Castro e professora Teresa Isabel Mendonça Modesto - para o processo de 

contratação do doutor Peter Hubbard, foi aprovada por unanimidade. 

Com base nos pareceres elaborados pelas professoras Margarida Castro e Teresa 

Modesto, a proposta de contratação do doutor Peter Hubbard foi aprovada por 

unanimidade. 

A proposta de contratação da doutora Teresa Paula Martins Tiago como professor 

auxiliar convidado a 50%, sem remuneração, por um ano, para lecionar a unidade 

curricular Fisiologia Animal (1.º semestre), num total de 18h, dos cursos de 

Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica e Biotecnologia (DCBB), foi analisada por 

este conselho. 

A proposta de nomeação de dois relatores - professora Maria Margarida Miranda de 

Castro e professor Adelino Vicente Mendonça Canário - para o processo de 

contratação da doutora Teresa Paula Martins Tiago, foi aprovada por unanimidade. 

Com base nos pareceres elaborados pelos professores Margarida Castro e Adelino 

Canário, a proposta de contratação da doutora Teresa Paula Martins Tiago foi 

aprovada por unanimidade. 

O professor José Moreira esteve ausente durante as duas votações. 

As restantes propostas não foram analisadas pro falta de documentação. 

 

Devido ao adiantado da hora, a reunião foi encerrada, sem esgotar a ordem de 

trabalhos, às dezassete horas e vinte 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 


