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Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 4/2013 

Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e treze, pelas dezasseis horas, na 

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

reunião extraordinária n.º 4/2013 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (CC).  

Presidiu o Professor Pedro Guerreiro e estiveram presentes os seguintes membros: 

Adelino Vicente Mendonça Canário  

Amadeu Fernandes Brigas  

Amílcar Manuel Marreiros Duarte  

Henrique Leonel Gomes  

Jorge Manuel Martins  

José Saraiva Monteiro 

Helena Maria Leitão Demigné Galvão  

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques 

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano  

Maria Jacinta Silva Fernandes 

Maria Leonor Nunes Ribeiro Cruzeiro 

Maria Margarida Miranda de Castro  

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos  

Rui Carlos de Maurício Marreiros (saiu antes da votação) 

Rui Guerra  

Tomasz Boski  

 

Justificaram a ausência os professores Maria Alexandra Chícharo, Cristina Veiga-

Pires, José Valente de Oliveira, José Figueiredo, José António Sousa Moreira, Maria 

João Bebianno, Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel e Vera Linda 

Ribeiro Marques. 

 

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

professora Margarida Cristo, presidente do Conselho Pedagógico. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

Ponto único: Aprovação da distribuição do serviço docente para o ano 

letivo de 2013-2014. 

 

O presidente do CC começou por informar que as propostas de distribuição de 

serviço docente (DSD) já foram todas aprovadas pelos respetivos departamentos. 

Lembrou que se podem registar as orientações de teses de mestrado e 

doutoramento, mas que essas horas não são contabilizadas na proposta de DSD. 

Seguiu-se uma descrição da DSD e apresentação do ponto da situação por 

departamento. 

A professora Leonor Cruzeiro referiu-se ao serviço docente do departamento de 

física, elaborado com base nos pedidos do ano passado (não houve novos pedidos) 

e nos pedidos de licença sabática. Informou que, por razões de natureza científico-

pedagógica, nalguns casos foi considerado um número de turmas superior ao 

indicado pela direção da faculdade. Este facto gerou polémica e, no final deste 

debate e de modo a manter critérios homogéneos para todos os departamentos e 

cursos da faculdade, o departamento de física ficou de fazer os devidos ajustes no 

número de turmas.  A professora Leonor Cruzeiro manifestou a sua discordância 

em relação a estes ajustes e informou que iria votar  contra. 
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De seguida falou a professora Margarida Castro e expôs as orientações gerais da 

DSD proposta pelo DCBB, nomeadamente: número de turmas de acordo com as 

indicações da direção, não foram contabilizadas horas de coordenação de cursos ou 

outras em orientações de mestrado e doutoramento, o MIEB não tem SD próprio 

ou turmas específicas para esse curso e que a esta proposta de DSD pressupõe 

algumas contratações a zero por cento. Depois de algum debate, o departamento 

ficou de procurar fazer um esforço de redistribuição de horas de SD na área 

disciplinar da agronomia, por aí se verificarem algumas assimetrias relevantes 

entre docentes.  

A professora Helena Galvão apresentou o SD do DCTMA. Referiu-se ao enorme 

esforço de contenção feito pelo departamento no sentido de dispensar alguns 

docentes convidados. Na área disciplinar da arquitetura paisagista, em 2013-14, o 

SD contará com a participação de menos duas assistentes convidados do que vinha 

sendo habitual. Foi questionada a consideração, na proposta, de duas turmas 

práticas para a unidade curricular Processos Geoquímicos, que apesar dos 

argumentos de carater pedagógico (capacidade do laboratório), terá de seguir os 

mesmos critérios (uma turma) que as restantes UCs. Também as horas de 

coordenação nas comissões de curso, incluídas na proposta de DSD do 

departamento, não serão consideradas nesta fase. 

O professor Rafael Santos apresentou a DSD do departamento de matemática. 

Foram discutidos pequenos detalhes da proposta. 

A proposta de DSD do DQF foi apresentada pelo professor Amadeu Brigas. Referiu 

que apesar do departamento não concordar com a redução do número de turmas 

imposta pela direção da faculdade, no caso do DQF isso corresponde a uma 

redução benéfica no excessivo serviço docente do departamento. Nalgumas 

unidades curriculares com práticas de laboratório, como Química Analítica e 

Métodos Espectroscópios de Análise, as turmas foram desdobradas. Referiu ainda 

que há, na proposta, duas UCs que faltam atribuir (ao professor Rui Borges) e que 

há SD distribuído por um leque de disciplinas de opção que poderão ou não vir a 

funcionar, embora tal não resulte num excesso real de horas atribuídas.    

Finalmente o professor Pedro Guerreiro apresentou a proposta de DSD do DEEI, 

aprovada por maioria no departamento, respondendo a algumas dúvidas de 

pormenor. 

Passada à votação, a proposta de distribuição de serviço docente do departamento 

de física foi aprovada com nove votos a favor (Jorge Martins, Margarida Castro, 

José Monteiro, Tomasz Boski, Helena Galvão, Adelino Canário, Amilcar Duarte, 

Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro), três votos contra (Leonor Cruzeiro, Rui 

Guerra e Graça Marques) e quatro abstenções (Lurdes Cristiano, Rafael Santos, 

Henrique Gomes e Amadeu Brigas).  

A proposta de distribuição de serviço docente do DCBB foi aprovada com quinze 

votos a favor (Jorge Martins, Margarida Castro, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, 

Henrique Gomes, Amadeu Brigas, José Monteiro, Tomasz Boski, Helena Galvão, 

Adelino Canário, Amilcar Duarte, Rui Guerra, Graça Marques, Jacinta Fernandes e 

Pedro Guerreiro) e uma abstenção (Leonor Cruzeiro). 

A proposta de distribuição de serviço docente do DCTMA foi aprovada com treze 

votos a favor (Jorge Martins, Margarida Castro, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, 

Henrique Gomes, Amadeu Brigas, José Monteiro, Adelino Canário, Amilcar Duarte, 

Rui Guerra, Graça Marques, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro) e duas 

abstenções (Leonor Cruzeiro e Helena Galvão); Tomasz Boski saiu antes da votação 

da proposta de DSD do DCTMA e não regressou. 

A proposta de distribuição de serviço docente do departamento de matemática foi 

aprovada por unanimidade. 
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A proposta de distribuição de serviço docente do DQF foi aprovada com catorze 

votos a favor (Jorge Martins, Margarida Castro, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, 

Henrique Gomes, Amadeu Brigas, José Monteiro, Adelino Canário, Amilcar Duarte, 

Rui Guerra, Graça Marques, Helena Galvão, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro) e 

uma abstenção (Leonor Cruzeiro). 

A proposta de distribuição de serviço docente do DEEI foi aprovada com treze votos 

a favor (Jorge Martins, Margarida Castro, Lurdes Cristiano, Rafael Santos, Henrique 

Gomes, Amadeu Brigas, Adelino Canário, Amilcar Duarte, Rui Guerra, Graça 

Marques, Helena Galvão, Jacinta Fernandes e Pedro Guerreiro) e duas abstenções 

(Leonor Cruzeiro e José Monteiro). 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:15H, dela se lavrando a 

presente ata, da qual fazem parte integrante todos os documentos anexos e que 

vai ser assinada pelo Presidente e pela secretária do conselho científico. 

 

O Presidente do Conselho Científico A Secretária do Conselho Científico 

 

 

Prof. Doutor Pedro Guerreiro  Prof.ª Doutora Jacinta Fernandes 

 

      


