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Nota informativa 
 

Reunião do Conselho Científico n.º 6/2014 
11 de junho de 2014 

Na reunião n.º 6/2014, realizada no dia 11 de junho, o Conselho Científico: 

1. Relativamente à criação da unidade curricular de opção “Estágio” para a licenciatura em 

Agronomia, sugeriu solicitar à direção de curso de Agronomia que elabore uma proposta 

mais fundamentada da referida unidade curricular que inclua o respetivo regulamento, a 

qual deve ser harmonizada com outras unidades curriculares do mesmo género de outros 

cursos da Faculdade. 

2. Relativamente à proposta de criação da unidade curricular de “Aplicações ao projeto de 

Arquitetura Paisagista”, aprovou que a proposta deve ser reelaborada. 

3. Aprovou que todas as futuras propostas de criação de unidades curriculares devem ser 

previamente aprovadas em reunião do Conselho do Departamento em que ficarão 

inseridas. 

4. Aprovou a Distribuição do Serviço Docente para o Departamento de Matemática, ano 

letivo 2014/2015. 

5. Decidiu dar parecer favorável à não submissão do mestrado em Didática e Inovação do 

Ensino das Ciências para acreditação pela A3ES. 

6. Propôs que nos cursos que não têm vagas no 1.º ano, a Direção da FCT deve informar os 

alunos sobre qual o ano em que cada unidade curricular deixa de funcionar. Para as 

unidades curriculares em que não seja prevista a inscrição de alunos pela 1.ª vez, as 

turmas serão criadas caso a caso, de acordo com indicações da Direção de Curso e 

dependendo da concordância do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. A Direção da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia deve informar todos os alunos dos cursos nestas 

condições sobre as unidades curriculares que se encontram neste regime de 

funcionamento, sugerindo aos alunos que pretendam frequentar essas unidades 

curriculares que contactem as respetivas Direções de Curso. 

7. Nomeou as seguintes comissões de creditação de mestrado integrado e de mestrado: 

- Aquacultura e Pescas: Elsa Cabrita, Pedro Andrade e Pedro Rodrigues. 

- Engenharia Eletrónica e Telecomunicações: Pedro Guerreiro, José Bastos e Hamid 

Shahbazkia. 

8. Indicou o professor Mário Freire, professor catedrático da Universidade da Beira Interior e 

o professor Pedro Guerreiro, professor catedrático da Universidade do Algarve, como 

relatores para o processo de contratação por termo indeterminado do professor auxiliar 

Álvaro Mascarenhas Pereira Nascimento Lima Barradas (DEEI). 

9. Indicou a professora Isabel Sá-Correia, professora catedrática do Instituto Superior Técnico 

da Universidade de Lisboa, e o professor Gustavo Nolasco, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, como relatores para o 

processo de contratação por termo indeterminado da professora auxiliar Maria Margarida 

dos Prazeres Reis. 

10. Não aceitou a proposta de relatores para o processo de contratação por termo 

indeterminado da professora auxiliar Ana Cristina do Carmo Cardoso Vieira (DEEI) 
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composta pelos professores Sérgio Jesus e Pedro Guerreiro, solicitando a sua 

reformulação, sendo que pelo menos um dos relatores deve ser exterior à Universidade do 

Algarve.  

11. Aprovou a manutenção do contrato por tempo indeterminado da professora Isabel Maria 

Alves Barrote (DCBB). 

12. Aprovou dar parecer favorável à mudança de orientador dos alunos que frequentam a 

unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionado, do mestrado em Ensino de 

Informática (Cidália Rodrigues, Jorge Pereira, Luís Costa e Margarida Gonçalves), passando 

o orientador a ser o Prof. Pedro Guerreiro. 

Aprovou ainda recomendar ao Diretor da Faculdade a abertura de um processo de 

averiguações que clarifique todo o processo relativo ao funcionamento da unidade 

curricular de Prática de Ensino Supervisionado, do mestrado em Ensino de Informática 

durante o presente ano letivo. 

 

FCT, 12 de junho de 2014 

Robertus Potting 
Presidente do Conselho Científico 


