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Subdiretor
Prof. Doutor Amílcar Duarte

Sejam BEM-VINDOS à FCT!
Acolhemos com alegria e muito orgulho os novos alunos que optaram pelos cursos da Faculdade de Ciências
e Tecnologia, a maior Faculdade da Universidade do Algarve.
Parabéns! Agora fazem parte do universo FCT-UAlg. A nossa Faculdade!
A FCT-UAlg está empenhada na qualidade do ensino e da investigação. Estão em funcionamento, na nossa
faculdade, 40 cursos. Temos cursos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento, em várias áreas
científicas. Este ano temos um novo curso - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - em colaboração
com a Faculdade de Economia.
Os 4 centros de investigação e desenvolvimento associados à FCT-UAlg – CCMAR, CEOT, CIMA, MeditBio estão classificados como Excelente ou Muito Bom. A nossa Faculdade é responsável por mais de metade da
investigação científica da Universidade do Algarve. Prosperam várias empresas que surgiram da investigação
científica realizada na nossa Faculdade.
Os alunos da FCT-UAlg são expostos, desde o início dos seus cursos, aos trabalhos que decorrem nos
centros de investigação. Esta dinâmica de investigação e desenvolvimento tecnológico suporta os nossos
cursos e promove a qualidade e empregabilidade dos nossos diplomados. A empregabilidade dos alunos da
FCT-UAlg é motivo de orgulhoNa FCT-UAlg, a formação dos alunos é a prioridade.
O sucesso de cada um de vós é o sucesso da nossa Faculdade. Este sucesso exige trabalho, dedicação e
compromisso. Trabalhemos em conjunto!
Desejamos a todos os maiores sucessos académicos e pessoais.
A Direção da Faculdade-UAlg, a formação dos alunos é a, na nossa faculdade, 40 cursos. Temos cursos
de licenciatura, de mestrado e de doutoramento, em várias áreas científicas. Este ano temos um novo
curso - Matemática Aplicada à Economia - em colaboração com a Faculdade de Economia.
Os 4 centros de investigação e desenvolvimento associados à FCT-UAlg – CCMAR, CEOT, CIMA,
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a faculdade
apresentação
A FCT é uma unidade orgânica da Universidade do Algarve
(UAlg).
É dotada de autonomia científica, pedagógica, cultural e
administrativa, conforme estabelecido nos Estatutos da
Universidade do Algarve e nos seus próprios estatutos.
Tal como existe atualmente, a FCT foi criada em 2008,
pelos Estatutos da Universidade do Algarve, que decorrem
do novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior.
A atual FCT resulta da fusão de três faculdades então
existentes: Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente,
Faculdade de Ciências e Tecnologia e Faculdade de
Engenharia dos Recursos Naturais.
A Faculdade está localizada no Campus de Gambelas,
junto ao aeroporto de Faro, Campus onde estão todas as
unidades orgânicas de ensino universitário da Universidade
do Algarve.
Os estatutos da Faculdade estão publicados no Diário da
República, 2ª Série, n.º 103, de 28 de maio de 2009 (Aviso
n.º 10215/2009).

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do
Algarve desenvolve a sua atividade no âmbito do ensino, da
investigação e difusão do conhecimento científico e
tecnológico nas áreas das Ciências Biológicas e
Bioengenharias; Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente;
Engenharia Eletrónica e Informática; Física; Matemática,
Química e Farmácia.
Da sua missão cabe-lhe promover a formação superior
apoiada na investigação científica, desenvolvida nos seus
quatro Centros de Investigação reconhecidos nacional e
internacionalmente, assegurando assim a realização de
cursos conducentes à obtenção dos diferentes graus
académicos do ensino superior em domínios de ponta em
constante atualização. Na prossecução dos seus objetivos
de excelência, a FCT tem estabelecido parcerias,
possibilitando aos seus alunos e docentes oportunidades
únicas de aceder a programas de intercâmbio internacional,
tanto a nível da formação como da investigação. O knowhow estabelecido na FCT aliado ao dinamismo dos seus
membros, permite igualmente que a transferência do
conhecimento e da tecnologia seja um dos seus contributos
efetivos para a sociedade.
A Faculdade dispõe de um Horto experimental, onde se
desenvolve investigação na área agronómica, e do LEOA
Laboratório Experimental de Organismos Aquáticos.
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a faculdade
localização
A Faculdade encontra-se localizada em 4 edifícios no Campus de Gambelas:

7

Guia de acolhimento 17/18

a faculdade
cursos
A Faculdade ministra os seguintes cursos

1.º ciclo (licenciatura)
Agronomia
Arquitetura Paisagista
Biologia
Biologia Marinha
Bioquímica
Biotecnologia

Ecohidrologia [Erasmus Mundus]
Engenharia Informática
Geomática
Gestão da Costa e da Água [Erasmus Mundus]
Gestão da Qualidade e Marketing Agroalimentar
Gestão Sustentável dos Espaços Rurais
Hortofruticultura
Inovação

Química e Regulamentação [Erasmus

Mundus]

Engenharia Informática

Matemática para Professores

Gestão Marinha e Costeira

Qualidade em Análises [Erasmus Mundus]

Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Recursos Biológicos Marinhos
Sistemas Marinhos e Costeiros

Mestrado integrado
Ciências Farmacêuticas

Pós-graduações (não
conferente de grau)
Física para o Ensino
Sistemas de Informação Geográfica - SIG

3.º ciclo (doutoramento)
Ciências Agrárias e Ambientais
Ciências Biológicas
Ciências Biotecnológicas
Ciências do Mar – MARES
Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

2.º ciclo (mestrado)
Aquacultura e Pescas
Arquitetura Paisagista

Engenharia Informática
Gestão Marinha e Costeira [Erasmus Mundus]
Matemática
Química

Biologia Marinha
Biologia Molecular e Microbiana
Biotecnologia
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a faculdade
organização interna
Órgãos

Departamentos

São órgãos da Faculdade Ciências e Tecnologia:

Os Departamentos são unidades de organização do
ensino universitário, de investigação e de
transferência de tecnologia numa área do saber.

O Diretor
O Conselho Científico
O Conselho Pedagógico

Diretor
Compete ao Diretor representar a Faculdade,
assegurar a gestão administrativa, financeira e
patrimonial da unidade orgânica e tomar as medidas
necessárias ao desenvolvimento da mesma.
Este órgão é constituído pela Diretora, Prof.ª Doutora
Maria de Lurdes Cristiano (diretorfct@ualg.pt) e pelo
Subdiretor,
Prof.
Doutor
Amílcar
Duarte
(subdiretorfct@ualg.pt).

Conselho Pedagógico
Compete ao Conselho Pedagógico entre outras
funções pronunciar-se sobre as orientações
pedagógicas e os métodos gerais de ensino e de
avaliação, apreciar queixas relativas a falhas
pedagógicas e propor as providências necessárias,
pronunciar-se sobre o calendário letivo e os mapas de
exame da Faculdade.
Este órgão é presidido pelo Prof. Doutor Carlos
Guerrero (cpfct@ualg.pt).

Conselho Científico
Ao Conselho Científico compete nomeadamente
definir a política científica da Faculdade, aprovar a
distribuição de serviço docente e aprovar os planos de
estudos dos cursos da Faculdade.
Este órgão é presidido pelo Prof. Doutor Sérgio de
Jesus (ccfct@ualg.pt).

Os Departamentos garantem a lecionação das
unidades curriculares correspondentes às áreas
científicas que abrangem. Para isso, agregam os
docentes da Faculdade de acordo com as áreas
científicas das unidades curriculares que lecionam.
Na Faculdade existem os seguintes Departamentos:

Departamento de Ciências Biológicas e
Bioengenharia, DCBB
Presidente: Prof. Doutor Pedro Andrade
e-mail: fctdcbb@ualg.pt
Departamento de Ciências da Terra, do Mar e
do Ambiente, DCTMA
Presidente: Prof. Doutor José Monteiro
e-mail: fctdctma@ualg.pt
Departamento de Engenharia Eletrónica e
Informática, DEEI
Presidente: Prof. Doutor Sérgio Jesus
e-mail: fctdeei@ualg.pt
Departamento de Física, DF
Presidente: Prof Doutor Robertus Potting
e-mail: fctdf@ualg.pt
Departamento de Matemática, DM
Presidente: Prof.Doutor Rafael Santos
e-mail: fctdm@ualg.pt
Departamento de Química e Farmácia, DQF
Presidente: Profª Doutora Isabel Cavaco
e-mail: fctdqf@ualg.pt
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organização interna
Bioquímica
Direções de curso
Para coordenar o funcionamento dos cursos, cada
licenciatura e mestrado integrado tem uma direção de
curso composta por três docentes e dois alunos. Os
docentes são nomeados pelo Conselho Científico por
períodos de dois anos. Os alunos são eleitos
anualmente pelos seus pares. Cada Direção de Curso
elege um Diretor de Curso, de entre os docentes da
Direção.
Atualmente as direções de curso têm a seguinte
composição:

1.º ciclo - licenciatura
Agronomia
Prof. Doutor Carlos Guerrero (diretor)
Prof.ª Doutora Maria de Belém Costa Freitas
Prof. Doutor Gustavo Nolasco
Representantes dos alunos
Filipe Martins | Marco Patrício
e-mail: fctdirlag@ualg.pt

Arquitetura Paisagista
Prof.ª Doutora Paula Gomes da Silva (diretora)
Prof. Doutor Desidério Batista
Prof.ª Doutora Jacinta Fernandes
Representantes dos alunos
Hélder Soares | Mafalda Lopes
e-mail: fctdirlarqp@ualg.pt

Biologia
Prof.ª Doutora Leonor Faleiro (diretora)
Prof. Doutor João Varela
Prof.ª Doutora Teresa Modesto
Representantes dos alunos
Catarina Figueiredo | Tatiana Lourenço
e-mail: fctdirlbio@ualg.pt

Biologia Marinha
Prof. Doutor Pedro Andrade(diretora)
Prof.ª Doutora Maria da Conceição Neves
Prof.ª Doutora Rita Castilho
Representantes dos alunos
Francisco Santos | Rafaela Teixeira
e-mail: fctdirlbm@ualg.pt

Prof.ª Doutora Deborah Power (diretora)
Prof. Doutor Jorge Martins
Prof.ª Doutora Luísa Barreira
Representantes dos alunos
Ana Rita Mestre | Djanira Nascimento
e-mail: fctdirlbq@ualg.pt

Biotecnologia
Prof.ª Doutora Anabela Romano (diretora)
Prof.ª Doutora Ana Rosa Costa
Prof. Doutor Raul Barros
Representantes dos alunos
Rodrigo Carlos | Andreia Teresa
e-mail: fctdirlbt@ualg.pt

Engenharia informática
Prof. Doutor Hélder Daniel (diretor)
Prof.ª Doutora Margarida Madeira
Prof.ª Doutora Diana Rodelo
Representantes dos alunos
Adriano Vaz | Gustavo Jordão
e-mail: fctdirlei@ualg.pt

Gestão Marinha e Costeira
Prof.ª Doutora Maria João Bebianno (diretora)
Prof.ª Doutora Delminda Moura
Prof. Doutor Joaquim Luís
Representantes dos alunos
A eleger
e-mail: fctdirlgmc@ualg.pt

Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
Prof. Doutor Jorge Andraz(diretor)
Prof. Doutor Nenad Manojlovic
email: fctdirlmaeg@ualg.pt

Mestrado Integrado
Ciências Farmacêuticas
Prof.ª Doutora Isabel Ramalhinho(diretora)
Prof.ª Doutora Ana Grenha
Prof.ª Doutora Graça Miguel
Representantes dos alunos
Catarina Marreiros | Catarina Santos
e-mail: fctdirmicf@ualg.pt
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a faculdade
organização interna

Gabinete de Apoio ao Estudante - GAE
Como o próprio nome indica, é um gabinete para
apoiar os alunos e também os docentes da FCT.
O GAE encontra-se localizado na sala 1.2, piso 1, do
Edifício 8.
Este gabinete tem como principais objetivos:
‐ Dinamizar a informação, tornando-a transparente e
objetiva;
‐ Encaminhar e aconselhar os alunos, ajudando-os a
encontrar respostas às suas dúvidas ou dificuldades
do foro académico;
‐ Simplificar os procedimentos administrativos;
‐ Estimular a participação dos alunos e docentes no
processo de gestão das questões académicas e
pedagógicas.

Assuntos relacionados com 1.º ciclos
Técnicas: Fátima Venâncio e Susana Lopes
e-mail: fctgae@ualg.pt
Extensão interna: 7826 ou 7822

Assuntos relacionados com 2.º ciclos
Técnica: Paula Caboz
e-mail : fctmestrados@ualg.pt
Extensão interna: 7995

Horário de atendimento
2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Gabinete de Apoio aos Programas de
Mobilidade
O Gabinete de Apoio aos Programas de Mobilidade
exerce a sua ação no âmbito do apoio à mobilidade
de alunos, de docentes e do restante pessoal, através
do programa Erasmus ou de outros programas
nacionais e internacionais da responsabilidade da
Faculdade e estabelece a ligação com o Gabinete de
Relações Internacionais e Mobilidade da Universidade
do Algarve.
Técnica: Dr.ª Telma Costa
e-mail: fcterasmus@ualg.pt ou mobfct@ualg.pt
Extensão interna: 7514

Horário de atendimento
Segunda a sexta das 8h30 às 17h00

Gabinete de Apoio Técnico-logístico
Este gabinete dá apoio logístico aos utentes de cada
um dos edifícios da Faculdade.
Técnicas: Paula Sequeira (ed.7 e 8) e Sílvia Mestre
(ed.1 e 2)
e-mail: apsequei@ualg.pt e smestre@ualg.pt
Extensão interna: 7930 e 7571

Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h30

Contactos:
Telefone: 289 800 995
Fax: 289 818 419
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Técnicos de apoio ao ensino e
investigação
Estes técnicos prestam apoio ao ensino e investigação da
FCT.
Para qualquer esclarecimento sobre a devida utilização dos
laboratórios, o campo experimental do Horto e o LEOA,
para além dos docentes, os estudantes contam ainda com o
apoio dos seguintes técnicos e auxiliares técnicos.

Técnicos
de laboratório
Nome
Edf. Contacto
Área de Ciências Biológicas e Bioengenharia

Técnicos de laboratório (cont.)
Nome

Edf.

Contacto

António Machado

H

mmachado@ualg.pt

Helena Rodrigues

H

mhrodrig@ualg.pt

L

jquintel@ualg.pt

Edf.

Contacto

Horto

LEOA
João
Quintela
H – HORTO |

L - LEOA

Denise Martins

8

dmartins@ualg.pt

Teresa Sancho

8

tsancho@ualg.pt

Auxiliares Técnicos

João Duarte

8

jduarte@ualg.pt

Nome

Liseta Viegas

8

lviegas@ualg.pt

Área de Ciências Biológicas e Bioengenharia

Sandra Formiga

8

sformiga@ualg.pt

Anatília Rodrigues

8

adrodrigues@ualg.pt

Área de Ciências da Terra, do Mar e do
Ambiente

Cidália Santos

8

mcasantos@ualg.pt

Filomena Rita

7

mfrita@ualg.pt

Área de Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente

Paulo Santana

7

psantana@ualg.pt

Helena Reis

Camilo Portela

7

cportela@ualg.pt

Área de Química e Farmácia

Área de Engenharia Eletrónica e Informática
Artur Neves

1

aneves@ualg.pt

Paulo Silva

2

pjsilva@ualg.pt

Mário Freitas

2

mfreitas@ualg.pt

Área de Física

7

Eugénia Silvestre

2

emrsilvestre@ualg.pt

Luzia Alves

2

lmmalves@ualg.pt

Maria João Ramos

2

mjramos@ualg.pt

H

asgoncalves@ualg.pt

L

acrosa@ualg.pt

HORTO
Ana Gonçalves

Área de Química e Farmácia
Catarina Pires

2

cpires@ualg.pt

Rosário Lopes

2

mrlopes@ualg.pt

José Paulo Silva

2

jpsilva@ualg.pt

hmreis@ualg.pt

LEOA
H – HORTO

|

L - LEOA

Ana Cristina Rosa
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meios pedagógicos
Salas de estudo

Biblioteca

A Faculdade tem três salas de estudo equipadas com
computadores com acesso à internet.

Os alunos têm ao seu dispor duas Bibliotecas
Centrais da Universidade situadas nos dois campi
(Gambelas e Penha). Uma situa-se no edifício 5 do
Campus de Gambelas e a outra está situada no
edifício 11 do Campus da Penha.

Uma situa-se no 2.º piso do edifício 8 (sala de estudo
2.1) a qual possui 2 gabinetes para estudo em grupo.
No mesmo edifício situa-se ainda a sala 3.40 (piso 3),
denominada laboratório de Arquitetura Paisagista.
Esta sala está equipada com computadores com
software específico para o curso de Arquitetura
Paisagista e plotter.
Uma outra sala de estudo, a 2.1, fica situada no piso 2
do edifício 2.

As bibliotecas detêm um vasto espólio de livros,
revistas, e outras publicações, das várias áreas
científicas ministradas na Universidade.
A biblioteca dispõe de uma base de dados online que
permite aos estudantes fazer pesquisas bibliográficas.
Para aceder a esta funcionalidade clique no link
abaixo
https://www.ualg.pt/home/pt/content/pesquisa-bibliografica

Centro de cópias
Existem nos dois campi centros de cópias pertencentes à
Associação Académica que permitem aos alunos imprimir
os seus trabalhos e o material pedagógico necessário para
as unidades curriculares.
Para saber mais informação sobre este serviço aceda à
página da Associação Académica em
http://www.aaualg.pt/servicos/reprografia
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informações académicas
Horários
Para consultar o horário das unidades curriculares e o
calendário de exames o aluno pode aceder à seguinte
página: https://fct.ualg.pt/home/pt/content/horarios-7

Calendário escolar
O calendário escolar para o ano letivo 2017/2018 é o
seguinte:

1.º semestre
Período letivo
Fim do semestre:

18/09/2017 a 22-12-2017
03/02/2018

2.º semestre
Período letivo
Fim do semestre

05/02/2018 a 02/06/2018
07/07/2018

Pausas
Férias de Natal
Férias de Carnaval:
Férias de Páscoa
Semana Académica

23/12/2017 a 03/01/2018
12/02/2018 a 13/02/2018
26/03/2018 a 02/04/2018
07/05//05/2018 a 12/05/2018

Propinas
O valor das propinas para o ano letivo 2017/2018 é de
975,65€ (novecentos e setenta e cinco euros e sessenta e
cinco cêntimos). As propinas poderão ser liquidadas em oito
prestações mensais, sendo a primeira no ato da matrícula ou
inscrição a no valor de 135,65€ (cento e trinta e cinco euros e
sessenta e cinco cêntimos) e as seguintes no valor de
120,00€ (cento e vinte euros)
De acordo com o Regulamento de propinas da Universidade
do Algarve de 18 de setembro de 2014, a falta de
cumprimento atempado de qualquer prestação da propina
constitui o estudante em mora, independentemente de
interpelação, ficando sujeito ao pagamento de juros
calculados à taxa de juros de mora prevista na lei geral para
as dívidas ao Estado e outras entidades públicas, e implica,
nos termos da lei, a aplicação das seguintes sanções
administrativas acessórias: a) A nulidade de todos os atos
curriculares praticados no ano letivo a que o incumprimento
da obrigação se reporta; b) A suspensão da matrícula e da
inscrição, com a privação do direito de acesso aos apoios
sociais.

E-mail oficial do aluno
A todos os alunos da Universidade do Algarve,
aquando da inscrição e matrícula é facultado um email oficial. Este email facilita o contacto
professor/aluno e a relação do aluno com os Serviços
Académicos.
De salientar que toda a informação oficial da
Faculdade e da Universidade é enviada para o
referido e-mail.

Tutoria eletrónica
A tutoria eletrónica é uma plataforma para apoio ao
ensino que facilita o acesso à informação e a
comunicação entre os alunos e os professores.
Com este serviço o estudante tem acesso a todas as
unidades curriculares em que se inscreveu, podendo
consultar sumários, apontamentos e notícias, entre
outros recursos..
O estudante pode também interagir na unidade
curricular em que se encontra inscrito através da
realização de mini-testes, trabalhos de avaliação,
participação em fóruns e chat’s, entre outras
atividades coordenadas pelos professores.
O acesso a estas funcionalidades é feito pelo
endereço http://tutoria.ualg.pt/2017, através do
processo de autenticação feito com base no conjunto
“utilizador (n.º de aluno)” e palavra-passe.

Secretaria virtual
Este serviço permite ao aluno consultar o seu
processo de estudante, tendo acesso a várias
informações nomeadamente a consulta de notas e
dados pessoais, movimentos por liquidar, assim como
a outras utilidades, tais como a inscrição on-line.
Para aceder a esta funcionalidade
https://academico.ualg.pt/netpa/page

digite

Guia de acolhimento 17/18

informações académicas

Regulamento de avaliação da Universidade
O Regulamento de Avaliação define as regras gerais de
avaliação de conhecimentos a aplicar aos ciclos de estudos
de licenciatura e mestrado integrado ministrados na
Universidade.
Poderá visualizar o Regulamento aqui (Despacho n.º
10776/2016, de 31 de agosto).

Regulamento de creditação de formação anterior e
de experiência profissional da Universidade do
Algarve
Como o próprio nome indica este regulamento permite que
o aluno possa creditar competências, formação e
experiência profissional.
Poderá consultar este Regulamento no seguinte endereço:
https://www.ualg.pt/home/sites/default/files/seccoes/sacad/r
egformacaoualg_1.pdf

Regulamento para estudantes com Estatutos
Especiais
Este Regulamento destina-se aos estudantes com os
seguintes estatutos especiais: bolseiros nacionais dos
países africanos de língua oficial portuguesa e de Timor;
praticante de alta competição; atleta-estudante da
Universidade do Algarve; militar em regime de contrato e de
voluntariado; combatente de operações militares e seus
filhos; dirigente associativo; estudantes pertencentes a
órgãos de governo da Universidade e unidades orgânicas;
dirigente associativo juvenil; mãe e pai estudante; portador
de deficiência física e sensorial; alunos que professam
confissões religiosas que santificam um dia por semana
diverso do domingo; bolseiro de investigação científica;
trabalhador estudante; agentes de ensino e tunante da
Universidade do Algarve.
Mais informações podem ser obtidas através do
regulamento
http://intranet.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=
view&id=29454&Itemid=2447&lang=pt.

Regulamento de Estudante a Tempo Parcial
O estudante a tempo parcial é aquele que,
independentemente do regime de acesso e ingresso no
ensino superior a que é sujeito, se matricule num ciclo de
estudos e se inscreva apenas em parte das unidades
curriculares em que se poderia inscrever em regime de
tempo integral.
O estudante a tempo parcial pode inscrever-se a um
número de unidades curriculares que totalizem um máximo
de 35 ECTS.
Consulte aqui o regulamento:
https://www.ualg.pt/home/sites/default/files/seccoes/sacad/r
egulamento_estudante_tempo_parcial_setembro_2014.pdf
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unidades de investigação

Centros de Investigação
CCMAR – Centro de Ciências do Mar
CEOT - Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e

Telecomunicações
CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental
MeditBio – Centro para os Recursos Biológicos e

Alimentos

Unidades de Apoio à Investigação
HORTO

- Complexo de Estufas e Estação Pós-

Colheita
LEOA

- Laboratório Experimental de Organismos
Aquáticos

Centros de Estudos e Desenvolvimento
CEDMES

- Centro de Estudos e Desenvolvimento
da Matemática no Ensino Superior

CFMFT

- Centro de Física Matemática e Física

Teórica
CINTAL

- Centro de Investigação Tecnológica do

Algarve
CTA - Centro de Ciências e Tecnologias da Água
ICCE

- Centro Internacional de Ecohidrologia
Costeira

ILab

- Centro de Estudos e Desenvolvimento em
Informática

LAQ - Laboratório de Análises Químicas
ALGU - Herbário da UAlg

20

Guiade
deacolhimento
acolhimeno 17/18
16/17
Guia

viver

Alimentação

Serviços Médicos

A Universidade dispõe de duas cantinas (uma no Campus
da Penha e outra no Campus de Gambelas), dois grill (só
grelhados) e um restaurante.

A Universidade do Algarve através dos Serviços de Ação
Social, disponibiliza algumas especialidades médicas,
nomeadamente
consulta
de
clinica
geral
psicologia/Aconselhamento Psicopedagógico e nutrição.

As cantinas servem almoços e jantares de segunda-feira a
sexta-feira das 12h00 às 14h00 e das 18h15 às 20h15. Aos
sábados somente servem almoços, no Campus da Penha.
O grill apenas serve almoços, de segunda a sexta-feira.
Para além destas unidades alimentares existem cerca de
10 bares nos dois campi, pertencentes aos Serviços de
Acão Social, à Associação Académica ou a empresas
exteriores.

Alojamento
A Universidade possui nove residências femininas e
masculinas, distribuídas pela cidade de Faro, assim como
junto ao Campus Universitário de Gambelas e na cidade de
Portimão.
O alojamento existente dispõem de quartos, com roupa de
cama e atoalhados, cozinha equipada, sala de
convívio/estudo, televisão e acesso à internet.
As residências universitárias destinam-se prioritariamente
aos estudantes bolseiros, podendo os restantes estudantes
beneficiar deste tipo de apoio caso as camas existentes não
sejam totalmente preenchidas pelos primeiros.
A candidatura às Residências Universitárias processa-se
através de formulário online, que poderá ser preenchido em
https://www.ualg.pt/pt/content/processo-candidatura
Consulte mais informação na página dos Serviços de Ação
Social em https://www.ualg.pt/pt/content/alojamento-0

Através deste apoio, os alunos podem, para além de
usufruir de consultas nestes Serviços, obter descontos em
entidades com as quais os Serviços de Ação Social têm
protocolos clínicos.
Os Serviços Médicos estão localizados edifício da
Residência Universitária do Ferragial, em Faro (junto à
PSP).
Para marcação de consultas pode utilizar o número
289826347.
Mais informações em
https://www.ualg.pt/pt/content/saude

Transportes
A empresa de autocarros que opera em Faro para os três
campi, “Próximo”, disponibiliza várias carreiras para os
campi de Gambelas, da Penha e da Saúde.
Poderá consultar os horários na página da empresa em
http://www.proximo.pt/pt/ .

Bolsas de Estudo
A candidatura a este benefício é realizada através da
Plataforma Informática da Direção Geral do Ensino
Superior.
A consulta de informação sobre a candidatura e atribuição
de Bolsas de Estudo encontra-se disponível na página web
dos Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve
em https://www.ualg.pt/pt/content/bolsas-3
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Núcleos de Estudantes

Núcleo Pedagógico da FCT

Os Núcleos de Estudantes representam os cursos da
Faculdade promovendo iniciativas tais como Palestras,
Workshops, Convívios, entre outras atividades.

O Núcleo Pedagógico da FCT é um grupo de estudantes da
Associação de Estudantes que representa e participa
ativamente na Faculdade. Cada Núcleo é composto por
seis estudantes eleitos e o vice-presidente da DirecçãoGeral. O seu objeto de trabalho é essencialmente de
natureza pedagógica. Este núcleo é o principal elo de
ligação entre os estudantes da Faculdade e a DirecçãoGeral da Associação de Estudantes.

Atualmente existem os seguintes Núcleos:
NAPUA – Núcleo de Arquitetura Paisagista
NAS – Núcleo de Atividades Subaquáticas
NEBQUAL – Núcleo de Estudantes de Bioquímica
NEBUA – Núcleo de Estudantes de Biologia
NECiFarm – Núcleo de Estudantes de Ciências
Farmacêuticas
 NEI – Núcleo de Eletrónica e Informática
 NEO – Núcleo de Estudantes de Oceanografia






Representantes dos estudantes de 1.º ciclo e
mestrado integrado no Conselho Pedagógico
O Conselho Pedagógico da Faculdade é constituído por
seis alunos, eleitos em assembleia de estudantes que
integram as direções de curso.
Agronomia
Filipe Martins
Biotecnologia
Rodrigo Carlos

O Núcleo Pedagógico da FCT é representado pelos
seguintes alunos:


Irina Sofia Perdigão Silva, Biologia Marinha



Joana Isabel Ferreira da Graça, Bioquímica



Joana Sofia Sousa Praça, Arquitetura Paisagista



Mafalda Pereira, Biologia



Rodrigo Bezerra Carlos, Biotecnologia



Vera Lúcia Gonçalves Henriques, Biologia Molecular e
Microbiana

e-mail: npfct@aaualg.pt

Ciências do Mar
Gustavo Xufre
Engenharia do Ambiente
Ana David
Engenharia Biológica
Ana Pereira
Engenharia Informática
Adriano Vaz
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datas importantes
Dia da Universidade
Esta data é um dia de convívio entre a comunidade
académica da Universidade envolvendo igualmente a
comunidade externa.
O dia 11 de dezembro foi estabelecido como o Dia da
Universidade do Algarve, por assinalar o dia da
primeira reunião da Assembleia da Universidade, na
qual foi eleito o primeiro Reitor.
Pelo Despacho Reitoral n.º 77/99, de 15 de novembro,
foi determinado que o Dia da UAlg será comemorado
na quarta-feira seguinte, caso o dia 11 coincida com
qualquer outro dia da semana.

Para além do ato público de reconhecimento, sempre
que possível, será atribuído, um prémio em valor
monetário, que será definido anualmente e que será
utilizado, exclusivamente, no pagamento da propina
em curso da FCT, no ano a seguir ao da sua
atribuição.

Dia entrega da Bolsa por Mérito
Esta cerimónia realiza-se anualmente perto do final do
ano letivo e tem como objetivo a reunião da
comunidade académica para o ato de entrega de
Bolsas por Mérito aos melhores alunos.

Dia da FCT

Para informações sobre como se candidatar a esta
Bolsa consulte a página web dos Serviços
Académicos em

É um dia de confraternização entre os membros da
Faculdade, estudantes, professores, investigadores e
funcionários.

Receção ao novo aluno

O Dia da Faculdade de Ciências e Tecnologia
comemora-se a 29 de maio. Neste dia são entregues
as Bolsas de alunos Excelência, atribuídas aos
melhores alunos da FCT,

http://intranet.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=
view&id=28957&Itemid=2447&lang=pt

É um momento de convívio entre a comunidade
académica onde o novo aluno é integrado no meio
académico.
Normalmente realiza-se nos primeiros dias após o
início das aulas do 1.º ano.

Aluno excelência FCT
O Aluno Excelência da FCT é o reconhecimento de
um percurso académico excecional aliado a uma ativa
intervenção a título gratuito, em prol de outros ou de
instituições de solidariedade social.
Este reconhecimento é atribuído aos estudantes do
primeiro ciclo da FCT que se encontram a frequentar
o segundo ou o terceiro ano, e ainda aqueles que já
terminaram, desde que em todos os casos, tenham
prosseguido estudos em curso de segundo ciclo ou no
segundo ciclo de um mestrado integrado e, em ambos
os casos, na FCT.

O reconhecimento público do mérito e excelência,
será feito em cerimónia pública a realizar anualmente,
nas comemorações do Dia da Faculdade. Deste
evento será feita divulgação nos meios de
comunicação internos e externos.

Semana académica
É também um momento de convívio entre a
comunidade académica, nomeadamente com os
estudantes.
A Semana Académica da Universidade do Algarve
tem lugar na segunda semana do mês de maio. No
presente ano letivo terá lugar de 7 a 12 de maio de
2018.
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