
Ata da reunião extraordinária nº 6/2013 do Conselho Científico da FCT – 10 de julho de 2013 1/3  

Conselho Científico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ata da reunião extraordinária n.º 6/2013 

Aos dez dias 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 extraordinária 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: 

Adelino Vicente Mendonça Canário 

Amílcar Manuel Marreiros Duarte 

Carla Maria Rolo Antunes 

Cristina Carvalho Veiga-Pires 

Gustavo Nuno Barbosa Nolasco 

José António de Sousa Moreira 

José Paulo Soares Pinheiro 

Maria da Graça Nunes da Silva Rendeiro Marques 

Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 

Maria Jacinta Silva Fernandes 

Maria João Anunciação Franco Bebianno  

Maria Manuela Antunes Marques David 

Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira 

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos 

Robertus Josephus Hendrikus Potting 

Rui Carlos de Maurício Marreiros 

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra 

Rui Orlando Pimenta Santos 

Sérgio Manuel Machado Jesus 

Vera Linda Ribeiro Marques 

Justificaram a ausência os professores Maria Margarida Miranda de Castro e Tomasz 
Boski. A professora Susana Paula Graça Carreira estava em equiparação a bolseiro. 

Esteve presente o diretor da faculdade, Prof Rui Cabral e Silva. Não esteve presente 
a presidente do conselho pedagógico.  

Esta reunião tinha a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Eleição do presidente do conselho científico. 

2. Eleição do secretário do conselho científico. 

 

O professor Pedro Guerreiro começou por perguntar se alguns dos membros se 

opunha a que a reunião fosse conduzida por ele próprio e secretariada pela 

professora Maria da Graça Marques. Ninguém se opôs. 

Antes de se iniciar a ordem de trabalhos o Prof. Pedro Guerreiro informou que, de 

acordo com o regulamento do Conselho Científico, poderiam ainda ser apresentadas 

no início da reunião candidaturas, proposituras ou escusas fundamentadas para 
qualquer dos cargos. 
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Foram assim apresentadas as seguintes propostas para presidente: 

O Prof. José Paulo Pinheiro propôs a Prof.ª Maria João Bebianno, a Prof.ª Maria de 

Lurdes Cristiano propôs o Prof. Robertus Potting e a Prof.ª Manuela David propôs o 
Prof. Gustavo Nolasco. 

O Prof. Sérgio Jesus mostrou-se indisponível devido a partir de janeiro de 2012 
entrar em dispensa de serviço. 

Para o cargo de secretário não foram apresentadas proposituras nem candidaturas.  

Ponto 1 – Eleição do presidente do conselho científico. 

O Prof. Pedro Guerreiro lembrou que a votação recairia apenas sobre os membros 

propostos e foi aceite pelos presentes que fossem usados os boletins de voto 

previamente preparados, nos quais figuravam todos os membros elegíveis para o 

cargo de presidente, tendo-se acordado que seria considerado nulo qualquer voto 
que recaísse sobre um dos membros não propostos. 

Tendo-se passado à votação, por escrutínio secreto e com chamada nominal por 

ordem alfabética dos membros presentes, foram obtidos, no primeiro escrutínio, os 
seguintes resultados: 

Prof. Gustavo Nolasco – 8 votos 

Prof.ª Maria João Bebianno – 5 votos 

Prof. Robertus Potting – 7 votos 

Não se tendo verificado maioria absoluta, procedeu-se a um segundo escrutínio, 

entre os dois membros mais votados, realizado com chamada nominal por ordem 
alfabética dos membros presentes, no qual se verificaram os seguintes resultados: 

Prof. Gustavo Nolasco – 8 votos 

Prof. Robertus Potting – 11 votos 

Votos brancos: 1 

Foi assim eleito como presidente do conselho científico o Prof. Robertus Potting. 

Ponto 2 – Eleição do secretário do conselho científico. 

Para eleição do secretário do conselho científico realizou-se uma votação aberta 

entre todos os membros excepto o presidente eleito, por escrutínio secreto, com 

chamada nominal por ordem alfabética dos membros presentes, na qual foram 
obtidos, num primeiro escrutínio, os seguintes resultados: 

Prof. Amílcar Duarte – 5 votos 

Prof.ª Carla Antunes – 1 voto 

Prof.ª Manuela David – 4 votos 

Prof. Óscar Ferreira – 3 votos 

Prof. Rui Marreiros – 6 votos 

Prof.ª Vera Marques - 1 voto 

Não se tendo verificado maioria absoluta, foi realizado um segundo escrutínio entre 

os dois membros mais votados, com chamada nominal por ordem alfabética dos 
membros presentes, tendo-se obtido os seguintes resultados: 
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Prof. Amílcar Duarte – 11 votos 

Prof. Rui Marreiros – 9 votos 

Foi assim eleito como secretário Prof. Amílcar Duarte  

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas quinze horas e trinta 

cinco minutos, dela se lavrando a presente ata, que foi de imediato aprovada por 

unanimidade, da qual fazem parte integrante todos os documentos anexos e que 
vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário. 

 

O Presidente do Conselho Científico O Secretário do Conselho Científico 

 

 

Prof. Doutor Pedro Guerreiro  Prof.ª Doutora Maria da Graça Marques 

 

      


