
Ata da reunião extraordinária nº 5/2013 do Conselho Científico da FCT – 5 de julho de 2013 1/3 

Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 5/2013 

Ao quinto dia do mês de julho do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e trinta 

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

deu-se início à reunião n.º 6/2013 do Conselho Científico da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia (CC).  

Presidiu o Prof. Pedro Guerreiro e estiveram presentes os seguintes membros: 

Amadeu Fernandes Brigas  

Amílcar Manuel Marreiros Duarte  

Henrique Leonel Gomes 

Jorge Manuel Martins  

José António Carreira Saraiva Monteiro 

José António de Sousa Moreira  

José Maria Longras Figueiredo  

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques  

Maria Leonor Nunes Ribeiro Cruzeiro  

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano  

Maria Margarida Miranda de Castro  

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos  

Rui Carlos de Maurício Marreiros  

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra  

Vera Linda Ribeiro Marques 

 

Justificaram a ausência os professores Adelino Vicente Mendonça Canário, Cristina 

Carvalho Veiga-Pires, Helena Maria Leitão Demigné Galvão, Maria Alexandra Anica 

Teodósio Chícharo, Maria Jacinta Silva Fernandes, Paulo José Garcia de Lemos 

Trigueiros de Martel e Tomasz Boski. 

 

Os professores José Luís Valente de Oliveira e Maria João Anunciação Franco 

Bebianno faltaram à reunião, encontrando-se em situação de equiparação a 

bolseiro. 

 

Participou na reunião o professor Rui Cabral e Silva, diretor da Faculdade. 

 

Para esta reunião estava prevista a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Renovação de contrato do doutor Jorge Manuel dos Santos Gonçalves, como 

professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial a 10%, sem 

remuneração, por um ano: repetição da votação. 

2. Regulamento de avaliação de desempenho da Faculdade: aprovação da 

versão final. 

3. Constituição do júri do concurso para recrutamento de dois professores 

associados para a área disciplinar de Biotecnologia. 

Ponto 1 – Renovação de contrato do doutor Jorge Manuel dos Santos 

Gonçalves, como professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial 

a 10%, sem remuneração, por um ano: repetição da votação.  

 

O presidente recordou que na reunião anterior o conselho havia aprovado a 

contratação do doutor Jorge Santos, mas que na votação se registaram abstenções, 

o que é irregular, uma vez que a deliberação de contratação está abrangida pelo 
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ECDU e este diploma estabelece que nas deliberações realizadas no seu âmbito não 

são admitidas abstenções. 

 

Para sanar esta irregularidade, o conselho votou novamente. O resultado foi o 

seguinte: votos a favor 14 (Amílcar Duarte, Vera Marques, José Moreira, Rui 

Marreiros, Rui Guerra, Amadeu Brigas, José Figueiredo, Henrique Gomes, Rafael 

Santos, Leonor Cruzeiro, Lurdes Cristiano, José Monteiro, Maria da Graça Marques e 

Pedro Guerreiro); votos contra: zero. 

 

Em conformidade, a proposta de contratação foi aprovada por unanimidade.  

 

Ponto 2 – Regulamento de avaliação de desempenho da Faculdade: 

aprovação da versão final. 

 

O presidente deu a palavra ao professor Rui Guerra que, fez uma breve 

apresentação da versão final da proposta de avaliação de desempenho dos 

docentes, preparada por uma comissão formada por ele próprio, pelo professor 

Amílcar Duarte, pelo professor Rui Marreiros e pela professora Cristina Veiga-Pires, 

em resposta aos reparos que nos haviam chegado da reitoria. 

 

Seguiu-se um período de debate, após o que o presidente colocou à votação, 

primeiro a proposta de regulamento e depois, separadamente, a proposta de tabela 

de pontuação. 

 

O resultado da votação da proposta de regulamento foi o seguinte: votos a favor: 

13 (Jorge Martins, Amílcar Duarte, Vera Marques, José Moreira, Rui Marreiros, Rui 

Guerra, Amadeu Brigas, José Figueiredo, Henrique Gomes, Rafael Santos, Leonor 

Cruzeiro, Lurdes Cristiano, Maria da Graça Marques, Pedro Guerreiro); votos 

contra: zero; abstenções: 2 (Margarida Castro, José Monteiro).  

 

Em conformidade, a proposta de regulamento foi aprovada. 

 

De seguida, realizou-se a votação para aprovação da tabela de pontuação: o 

resultado foi o seguinte: votos a favor: 6 (Jorge Martins, Amílcar Duarte, Rui 

Marreiros, Rui Guerra, Leonor Cruzeiro, Pedro Guerreiro); votos contra: 1 

(Margarida Castro); abstenções: 8 (Vera Marques, José Moreira, José Figueiredo, 

Henrique Gomes, Rafael Santos, Lurdes Cristiano, José Monteiro, Maria da Graça 

Marques). 

 

Não se tendo formado maioria absoluta, realizou-se imediatamente nova votação, 

tal como dispõe o artigo 25.º, número 2, do Código do Procedimento 

Administrativo. O resultado foi o seguinte: votos a favor: 10 (Jorge Martins, Amílcar 

Duarte, José Moreira, Rui Marreiros, Rui Guerra, José Figueiredo, Henrique Gomes, 

Leonor Cruzeiro, Lurdes Cristiano, Pedro Guerreiro); votos contra: 1 (Margarida 

Castro); abstenções: 3 (Vera Marques, Rafael Santos,  Maria da Graça Marques). 

 

Em conformidade, a proposta de tabela de pontuação foi aprovada. 

 

A professora Margarida Castro, tendo votado vencida, fez uma declaração de voto, 

que vai anexa à ata. 

 

Encerrado o ponto, os professores auxiliares abandonaram a sala, uma vez que o 

ponto restante era restrito a professores catedráticos e a professores associados. 

 

Ponto 3 – Constituição do júri do concurso para recrutamento de dois 

professores associados para a área disciplinar de Biotecnologia. 
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O presidente apresentou a seguinte proposta de constituição de júri para o 

concurso para recrutamento de dois professores associados para a área disciplinar 

de Biotecnologia: 

Professor Doutor Pedro Gaspar Moradas Ferreira, professor catedrático do Instituto 

de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto;  

Professora Doutora Margarida Paula Pedra Amorim Casal, professora catedrática do 

Departamento de Biologia e Centro de Biologia Molecular e Ambiental da 

Universidade do Minho; 

Professora Doutora Olinda da Conceição Pinto Carnide, professora catedrática do 

Departamento de Genética e Biotecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro  

Professor Doutor Francisco Xavier Delgado Domingos Antunes Malcata, professor 

catedrático do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto; 

Professora Doutora Ana Maria Jara Ponces da Costa Freire, professora catedrática 

do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa; 

Professor Doutor Manuel José Teixeira Carrondo, professor catedrático do 

Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa. 

Após breve troca de impressões, o presidente colocou à votação a aprovação da 

proposta de constituição do júri. O resultado foi o seguinte: votos a favor: 8 

(Margarida Castro, Henrique Gomes, Leonor Cruzeiro, Rafael Santos, Leonor 

Cruzeiro, Lurdes Cristiano, Maria da Graça Marques, Pedro Guerreiro); votos 

contra: zero; abstenções: zero. 

Em conformidade, a proposta de constituição do júri foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16:15H, e, na ausência da 

secretária do conselho científico, o presidente lavrou a presente ata, da qual fazem 

parte integrante todos os documentos anexos. 

Tratando-se da última reunião do presente mandato, o presidente declarou a ata 

aprovada após consulta de todos os membros do conselho científico via email, não 

se tendo registado oposição de nenhum dos membros presentes na reunião.  

 

O Presidente do Conselho Científico  

 

 

Prof. Doutor Pedro Guerreiro   

 

      


