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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 9/2013 

Aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, pelas doze horas, na 

sala 3.18 do edifício 2 da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), deu-se início à 

reunião extraordinária n.º 9/2013 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (CC), restrita a professores catedráticos e professores associados.  

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

seguintes membros: 

 

Adelino Vicente Mendonça Canário 

José Paulo Pinheiro 

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Manuela Antunes Marques David 

Maria Margarida Miranda de Castro 

Sérgio Manuel Machado de Jesus 

A professora Maria João Anunciação Franco Bebianno encontra-se no estrangeiro 

com estatuto de equiparação a bolseiro. 

 

Justificaram a ausência os professores Gustavo Nuno Barbosa Nolasco, Maria da 

Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques, Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira, 

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos, Rui Orlando Pimenta Santos, Susana Paula 

Graça Carreira e Tomasz Boski. 

 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Informações.  

2. Constituição do júri do concurso para recrutamento de um professor 

associado para as seguintes áreas disciplinares: Agronomia, Microbiologia 

Alimentar, Bioquímica, Bioengenharia e Biologia Marinha (DCBB). 

3. Ratificação da aprovação do júri para as provas de agregação da professora 

auxiliar Alice Newton. [ponto restrito a professores catedráticos e 

professores associados com agregação] 

4. Aprovação do júri para as provas de agregação do professor associado 

Manuel Aureliano Pereira Martins Alves. [ponto restrito a professores 

catedráticos e professores associados com agregação] 

5. Constituição do júri do concurso para recrutamento de um professor 

catedrático para as seguintes áreas disciplinares: Biologia Marinha, Pescas e 

Biotecnologia (DCBB). [ponto restrito a professores catedráticos] 

 

Verificando que não havia quórum para tratar do ponto 2 da ordem de trabalhos, 

decidiu-se avançar para o ponto 3 da ordem de trabalhos, não havendo 

informações para dar. 

Neste ponto saiu da sala a professora Maria Manuela Antunes Marques David. 

 

Ponto 3 – Ratificação da aprovação do júri para as provas de agregação da 

professora auxiliar Alice Newton. [ponto restrito a professores 

catedráticos e professores associados com agregação] 

 

O presidente explicou que na reunião ordinária 9/2013, de 16 de outubro de 2013, 

já tinha sido tratada a aprovação do júri para as provas de agregação da professora 
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auxiliar Alice Newton, nomeadamente o ponto 8, em que participaram só os 

professores catedráticos, professores associados e professores auxiliares com 

agregação. No entanto, verificou-se posteriormente à reunião, que o regulamento 

do conselho científico prevê que todos os júris para provas de agregação devem ser 

aprovados em reunião restrita a professores catedráticos e professores associados 

com agregação (Art.º 9, ponto 3). O professor Adelino Canário referiu que, tendo 

sido tratado aquele ponto em violação do regulamento do conselho científico, que a 

aprovação do júri não devia ser tratada como uma ratificação da decisão daquela 

reunião, mas que a proposta do departamento de Ciências do Mar, da Terra e do 

Ambiente devia ser tratada de novo.  

Com base na proposta do Departamento de Ciências da Terra, do Mar e do 

Ambiente foi aprovada por unanimidade, depois de alguma discussão, a seguinte 

proposta de júri: 

• João Carlos de Sousa Marques, professor catedrático da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

• Vítor Manuel de Oliveira e Vasconcelos, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

• Armando da Costa Duarte, professor catedrático do Departamento de 

Química da Universidade de Aveiro 

• Amadeu Mortágua Velho da Maia Soares, professor catedrático do 

Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro 

• Maria João da Anunciação Franco Bebianno, professora catedrática da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve 

• Vanda Costa Brotas Gonçalves, professora catedrática da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa 

 José Pedro de Andrade e Silva Andrade, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve 

 

Ponto 4 – Aprovação do júri para as provas de agregação do professor 

associado Manuel Aureliano Pereira Martins Alves. [ponto restrito a 

professores catedráticos e professores associados com agregação] 

Com base na proposta do Departamento de Ciências Biológicas e 

Bioengenharia e após alguma discussão, foi aprovada por unanimidade a seguinte 

proposta de júri: 

 Ana Maria Jara Ponces da Costa Freire, professora catedrática da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

 Carlos Frederico de Gusmão Campos Geraldes, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 

 João Emídio da Silva da Costa Pessoa, professor catedrático do Instituto 

Superior Técnico da Universidade de Lisboa, 

 Maria da Graça Beça Gonçalves Porto, professora catedrática convidada 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

 Pedro Gaspar Moradas Ferreira, professor catedrático da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto 

 Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca, professora catedrática do 

Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do 

Algarve 

 Deborah Mary Power, professora catedrática da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve 
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Ponto 5 – Constituição do júri do concurso para recrutamento de um 

professor catedrático para a seguinte área disciplinar: Biologia Marinha, 

Pescas e Biotecnologia (DCBB). [ponto restrito a professores catedráticos] 

Depois de alguma discussão, foi aprovada por unanimidade a seguinte 

proposta de júri do Departamento de Ciências Biológicas e Bioengenharia, para 

recrutamento de um professor catedrático para as seguintes áreas disciplinares: 

Biologia Marinha, Pescas e Biotecnologia: 

 Carlos Manuel Bolota Alexandre Correia, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

 Helena Maria de Oliveira Freitas, professora catedrática da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

 Henrique Manuel Roque Nogueira Cabral, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

 João Carlos de Sousa Marques, professor catedrático da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

 Manuel José Teixeira Carrondo, professor catedrático da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

 Maria João Ribeiro Nunes Ramos, professora catedrática da Faculdade 

de Ciências da Universidade do Porto 

 Nuno Miguel dos Santos Ferrand de Almeida, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

 Vanda Costa Brotas Gonçalves, professora catedrática da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa 

 

Às treze horas a reunião foi suspensa, tendo sido retomada em segunda sessão, no 

dia 20 de novembro, às dezasseis horas e trinta minutos, na mesma sala de 

reuniões. 

 

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

seguintes membros: 

 

Gustavo Nuno Barbosa Nolasco 

José Paulo Pinheiro 

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Manuela Antunes Marques David 

Maria Margarida Miranda de Castro 

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira 

Rui Orlando Pimenta Santos 

Sérgio Manuel Machado de Jesus 

Susana Paula Graça Carreira 

 

Os professores Maria João Anunciação Franco Bebianno e Tomasz Boski encontram-

se com estatuto de equiparação a bolseiro. 

 

Justificaram a ausência os professores Adelino Vicente Mendonça Canário e Rafael 

Brigham Neves Ferreira Santos. 

 

Esteve também ausente a professora Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro 

Marques. 
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Ponto 2 - Constituição do júri do concurso para recrutamento de um 

professor associado para as seguintes áreas disciplinares: Agronomia, 

Microbiologia Alimentar, Bioquímica, Bioengenharia e Biologia Marinha 

(DCBB) 

Foi aprovado, por unanimidade, alterar a área proposta pelo DCBB de 

Bioengenharia para Biotecnologia, ficando o concurso para as áreas disciplinares de 

Agronomia, Microbiologia Alimentar, Bioquímica e Biologia Marinha. 

Com base na proposta do Departamento de Ciências Biológicas e Bioengenharia, foi 

aprovada, depois de alguma discussão, por unanimidade a seguinte proposta de 

júri:  

 Ana Maria Jara Ponces da Costa Freire, professora catedrática da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa 

 António José Saraiva de Almeida Monteiro, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

 Eugénio Manuel de Faria Campos Ferreira, professor catedrático da 

Faculdade Ciências da Universidade de Minho 

 Isabel Maria Sá-Correia, professora catedrática do Instituto Superior Técnico 

da Universidade de Lisboa 

 José António Couto Teixeira, professor catedrático do Departamento de 

Engenharia Biológica da Universidade do Minho 

 Manuel Augusto Simões Graça, professor catedrático da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

 Nuno Miguel dos Santos Ferrand de Almeida, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

 

A ata desta reunião foi aprovada, ponto por ponto, por unanimidade dos membros 

presentes que também participaram nos pontos respetivos: 

 Ponto 2: professores catedráticos e associados (estiveram presentes 

10 dos 13 membros que não tiveram estatuto de equiparação a 

bolseiro) 

Neste ponto saíram da sala os professores associados sem agregação. 

 Pontos 3 e 4: professores catedráticos e associados com agregação 

(estiveram presentes 7 dos 8 membros que não tiveram estatuto de 

equiparação a bolseiro) 

Neste ponto saíram da sala os professores associados com agregação. 

 Ponto 5: professores catedráticos (estiveram presentes 3 dos 4 

membros que não tiveram estatuto de equiparação a bolseiro) 

 

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

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

documentos anexos e que vai ser assinada pelo Presidente, que também 

secretariou a reunião. 

 

O Presidente do Conselho Científico 

 

 

Prof. Doutor Robertus Potting 

      


