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INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia, adiante designada por FCT, deu especial relevância, 
em 2016, aos objetivos definidos para a vertente ensino. 

Neste relatório apresenta-se em primeiro lugar a caraterização da Faculdade, para em 
seguida se apresentarem as ações definidas no Plano de Atividades para 2016, seguindo de 
perto os seus vetores e ações. 

Com a caraterização da FCT, procurou-se dar contexto à informação sobre a oferta 
formativa, os alunos existentes e a eficiência formativa. 

Sobre a investigação procurou-se realçar o número de projetos da responsabilidade dos 
docentes da faculdade, suas publicações e outros indicadores de atividade científica. A 
informação, embora não exaustiva, é ilustrativa da capacidade instalada nesta vertente.   

Relativamente à extensão certamente mais haveria a dizer, todavia nem todas as ações dos 
docentes da Faculdade, nesta vertente, são comunicadas à direção. Esta é uma questão 
que importa resolver. 

Na generalidade, a análise dos dados e dos indicadores recolhidos e aqui descritos permitiu 
suportar as orientações estratégicas e as medidas propostas para 2017.  

Os objetivos tangíveis incidiram na melhoria da eficácia formativa e no aumento do 
recrutamento de alunos ao nível dos três ciclos, na criação de cursos na área das Ciências 
Exatas e das Engenharias, no aumento da capacidade docente nas áreas das Ciências 
Farmacêuticas e da Arquitetura Paisagista e no reforço das infraestruturas para o Ensino, 
ao nível laboratorial e de salas de informática.  

Outros objetivos igualmente importantes envolveram a prossecução da coesão interna, na 
sequência da junção das três faculdades, potenciando sinergias entre as várias áreas, nas 
quais a FCT deve afirmar-se cada vez mais como líder na Universidade do Algarve (UAlg), 
ao nível da internacionalização dos cursos, da produção científica e da transferência do 
conhecimento, na área da Ciência e da Tecnologia. 

A FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia, adiante designada por FCT, é uma unidade orgânica 
da Universidade do Algarve. 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 
Algarve1, que decorrem do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior2. 

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. 

                                                 
1. Aprovados pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 11 de dezembro de 2008 e publicados 

no DR, 2ª S, n.º 246 em 22 de Dezembro de 2008. 

2 . Regulado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. 
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A Faculdade, tal como a Universidade, situa-se em Faro, capital da Região do Algarve, a sul 
de Portugal e a sul da Europa. Nesta região, a Universidade do Algarve é a única instituição 
de ensino superior público3. 

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 
Algarve4. 

A Faculdade assume como sua a missão da Universidade do Algarve, descrita nos Estatutos 
da Universidade. 

A Faculdade desenvolve a sua atividade nas áreas de Ciência, Tecnologia e Engenharia. É 
um centro de criação, transmissão e difusão da cultura e do conhecimento científico e 
tecnológico e, na prossecução da sua missão, cabe-lhe, designadamente: 

a) Promover a formação superior apoiada na investigação científica, assegurando a 
realização de cursos conducentes à obtenção dos graus de licenciado, mestre e 
doutor e de cursos de especialização ou pós-graduação, por si só, ou em 
colaboração com outras instituições de ensino superior, nacionais ou 
internacionais; 

b) Promover a investigação científica, fundamental e aplicada, colaborando com as 
unidades de investigação; 

c) Estudar, propor e executar ações, programas e projetos de investigação e 
desenvolvimento nas suas áreas científicas; 

d) Prestar a outras entidades, públicas ou privadas, serviços para os quais tenha 
capacidade técnica, científica ou pedagógica; 

e) Organizar cursos, conferências, colóquios, seminários e outros eventos para 
desenvolvimento e divulgação do conhecimento científico e da cultura científica; 

f) Promover a divulgação de trabalhos de caráter científico ou pedagógico, realizados 
no âmbito da sua atividade; 

g) Cooperar ou associar-se com outras instituições de ensino superior, nacionais ou 
internacionais, numa perspetiva de valorização recíproca; 

h) Cooperar e apoiar a comunidade em que se insere, contribuindo para o 
desenvolvimento cultural e económico, progresso social e bem-estar das 
populações; 

i) Promover a formação ao longo da vida; 
j) Fomentar o empreendedorismo e a criação de empresas de base tecnológica, 

resultantes de investigação realizada na Faculdade ou da iniciativa dos estudantes; 
k) Integrar órgãos, grupos, associações ou outras entidades de natureza pública ou 

privada, nacionais ou internacionais, que visem a promoção do ensino superior, da 

                                                 
3 . Na Região do Algarve também existem 3 instituições de ensino superior privado: Instituto Superior D. 
Afonso III, em Loulé; ISMAT - Instituto Superior Manuel Teixeira Gones, em Portimão ambos universitários; 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget em Silves de ensino politécnico 

4. No Campus de Gambelas, para além da FCT, existem também as Faculdades de Ciências Humanas e Sociais 
e de Economia. 

A Universidade tem ainda o Campus da Penha onde estão as unidades orgânicas de ensino politécnico (Escola 
Superior de Educação e Comunicação, Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo e Instituto Superior de 
Engenharia), o Campus da Saúde onde existe apenas a Escola Superior de Saúde e o Campus de Portimão onde 
existe uma extensão da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. 
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investigação científica, do desenvolvimento tecnológico, da transferência de 
tecnologia ou a formação especializada; 

l) Proporcionar a realização pessoal dos seus membros, garantindo a liberdade 
académica, a livre orientação do ensino e a livre formação e manifestação de 
doutrinas e opiniões científicas; 

m) Assegurar as condições para a formação, qualificação pessoal e profissional dos seus 
docentes, dos seus investigadores e do seu pessoal técnico e administrativo. 

1. Organização Interna 

A organização interna da Faculdade consta dos seus próprios estatutos e pode ser 
representada da seguinte forma: 

 

 

Figura 1 - Organização interna da Faculdade 

 

1.1. Órgãos de Gestão 

O Diretor, coadjuvado por um subdiretor. 

O Conselho Científico, constituído por 20 representantes das áreas científicas da Faculdade 
a que acrescem 5 representantes dos centros de investigação associados à Faculdade, que 
na última avaliação tenham obtido uma classificação igual ou superior a Bom. Todos estes 
membros são doutorados e professores de carreira, ou outros docentes, desde que tenham 
contrato com duração não inferior a um ano. 

O Conselho Pedagógico, constituído por 8 representantes dos docentes e 8 representantes 
dos alunos: 6 docentes diretores de cursos de 1.º ciclo e mestrado integrado, 2 diretores 
de cursos de 2.º ciclo, 6 estudantes de cursos de 1.º ciclo e mestrado integrado e 2 do 2.º 
ciclo. 
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Comissões de Curso. Para cada curso de 1.º ciclo ou mestrado integrado existe uma 
comissão de curso, composta por 3 docentes e 2 estudantes. É de entre os docentes da 
Comissão de Curso que é eleito, pela própria comissão, o Diretor de Curso. 

Para os cursos de 2.º e 3.º ciclo, existe uma direção de curso, constituída por, pelo menos, 
dois doutores ou especialistas de mérito reconhecido, sendo que um preside na qualidade 
de diretor. O diretor do curso de mestrado, no ensino universitário, tem de ser titular do 
grau de doutor na área de formação fundamental do mestrado e encontrar -se em regime 
de tempo integral. No caso dos doutoramentos, o diretor tem de ser titular do grau de 
doutor, especializado no ramo de conhecimento do doutoramento ou sua especialidade, e 
encontrar -se em regime de tempo integral. Segundo o regulamento dos cursos de pós-
graduação, deve ser um professor catedrático ou, na falta deste, um professor associado 
com agregação. As direções dos cursos de 2º e 3º ciclo não estão consideradas nos 
estatutos da Faculdade, mas apenas em regulamento da Universidade5. 

1.2. Estrutura Interna 

A estrutura interna é constituída pelos Departamentos, Unidades de Investigação e 
Desenvolvimento, Unidades de Apoio, Centros de Prestação de Serviços e Serviços. 

1.2.1. Departamentos 

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

Os Departamentos agregam os docentes da Faculdade, de acordo com as áreas científicas 
das unidades curriculares que lecionam. 

Na Faculdade existem seis (6) Departamentos: 

a) Ciências Biológicas e Bioengenharia (DCBB); 
b) Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente (DCTMA); 
c) Engenharia Eletrónica e Informática (DEEI); 
d) Física (DF); 
e) Matemática (DM); 
f) Química e Farmácia (DQF). 

 

A distribuição dos docentes pelos Departamentos é a seguinte: 

                                                 
5 Conforme Regulamento dos ciclos de estudos conducentes aos graus de mestre e doutor da Universidade 
do Algarve, publicado no DR, 2ª S, n.º 188, de 25 de setembro de 2015. 
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Figura 2 - Distribuição dos docentes da FCT pelos seus departamentos 

Os Departamentos DCBB e DCTMA agregam mais de 50% dos docentes da Faculdade. 

O DCBB é o departamento onde, neste período, se verificou maior decréscimo de docentes. 

1.2.2. Unidades de Investigação e Desenvolvimento 

As Unidades de Investigação e Desenvolvimento correspondem aos Centros de 
Investigação. Os Centros associados à FCT com financiamento e avaliação pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia são os que a seguir se indicam, bem como as classificações 
obtidas na última avaliação. 

• CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve, Excelente  

• CEOT - Centro de Electrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações da UAlg, Excelente 

• CIMA - Centro de Investigação Marinha e Ambiental, Muito Bom 

• MeditBio – Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos, Bom 

• CIQA - Centro de Investigação em Química do Algarve, Poor 

O CCMAR tem personalidade jurídica própria, partilhando com a Faculdade espaços físicos 
e investigadores/docentes. 

Associado à Universidade existe também o CINTAL - Centro de Investigação Tecnológica do 
Algarve, que tem personalidade jurídica própria e partilha com a FCT espaços e 
docentes/investigadores. 

Na FCT, como noutras Faculdades da Universidade, existem outras estruturas de 
investigação, como os Centros de Estudos e Desenvolvimento que a seguir se descriminam: 

• CEDMES – Centro de Estudos e Desenvolvimento da Matemática no Ensino Superior 

• CFMFT - Centro de Física, Matemática e Física Teórica 

• CTA - Centro de Ciências e Tecnologias da Água 

• SiPLAB - Laboratório de Processamento de Sinais 

• UALG-ILab - The UALG-Informatics Laboratory S 

http://www.ualg.pt/home/pt/content/centro-investigacao-tecnologica-do-algarve
http://www.ualg.pt/home/pt/content/centro-investigacao-tecnologica-do-algarve
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• VISLAB - Laboratório de Visão Computacional 

1.2.3. Unidades de Apoio 

Constituem Unidades de Apoio ao ensino e à Investigação: 

o HORTO - Complexo de Estufas 

o LEOA - Laboratório Experimental de Organismos Aquáticos 

o LAQ - Laboratório de Análises Químicas 

o CMC - Centro de Mergulho Científico 

o ALGU - Herbário da UAlg  

O Horto, o LAQ e o CMC também prestam serviços à comunidade e por isso também são 
Centros de Prestação de Serviços. 

 

1.2.4. Serviços 

Os serviços são estruturas de suporte ao ensino, à investigação, à gestão e a todas as 
atividades da Faculdade, visando principalmente apoiar estudantes, docentes, direção e 
departamentos. 

Para além das estruturas de cariz administrativo, financeiro e de manutenção, a Faculdade 
prestou especial atenção ao atendimento aos alunos, à mobilidade, informática e 
qualidade, como se pode ver no regulamento orgânico 6  e na estrutura orgânica dos 
serviços. Todavia neste momento já não há gabinete de informática, uma vez que todos os 
técnicos foram integrados nos Serviços de Informática da UAlg. As atividades dos serviços 
são asseguradas por pessoal não docente. 

 

RECURSOS HUMANOS 

1. Pessoal Docente 

Em 31 de Dezembro de 2016, a Faculdade tinha 153,80 docentes ETI’s (equivalente a tempo 
inteiro) e 158 reais7. 

Entre 2013 e 2016 o pessoal docente decresceu 3%. 

                                                 
6. Regulamento Orgânico dos serviços da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, 
homologados pelo Reitor em 29 de setembro de 2011. 

7. Não inclui colaboração no Herbário que é a 0%. 
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Figura 3 - Evolução n.º Docentes (ETI) entre 2013 e 2016 

 

Em 2016 saiu 1 assistente de carreira, para exercer cargo público, 1,75 professores 
auxiliares convidados, por cessação de contrato, e ainda 0,75 assistentes convidados, pela 
mesma razão. 

Nas entradas destaca-se o regresso de 1,0 professor auxiliar que estava de licença sem 
remuneração, o recrutamento de 1,63 professores auxiliares convidados e ainda 0,55 como 
assistente convidado. 

Realça-se ainda a alteração no regime de trabalho de um professor auxiliar convidado, que 
passou de 100% para 82,5%. 

 

 
Figura 4 – Movimentos do P. Docente (ETI) entre 2013 e 2016 

 

Em termos das categorias e carreira os docentes da FCT distribuem-se da seguinte forma: 
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Tabela 1 – Distribuição docentes por categoria e carreira 

 

Em 2016, os professores de carreira representavam 98% dos docentes ETI, e destes, 72% 
são professores auxiliares. Veja-se a estrutura da carreira docente na figura abaixo. 

 
Figura 5 – N.º Docentes (ETI) por categoria – de 2013 a 2016 

Do total de docentes de carreira, 100% são professores. Nos termos do n.º 1 do art.º 84.º 
do ECDU, o conjunto dos professores catedráticos e associados de cada instituição de 
ensino superior deve representar entre 50% e 70% do total dos professores de carreira, o 
mesmo se aplicando tendencialmente às respetivas unidades orgânicas. Na FCT, essa 
representatividade fica-se apenas por 28%, em 2016. 

Sobre a qualificação académica do pessoal docente da FCT, pouco há a acrescentar face à 
tabela e figura anteriores: em 31 de dezembro de 2016, cerca de 99% era doutorado. 

2013 2014 2015 2016

Professor Catedrático 9 10 10 10

Professor Associado c/Agreg 11 10 13 16

Professor Associado 17 16 15 16

Professor Auxiliar c/Agreg 8 9 7 5

Professor Auxiliar 107 103 103 103

Professores carreira 152 148 148 150

Assistente 1

Docentes carreira (sub total) 152 148 149 150

Prof. Catedrático Convidado 0,5 0,5 0,5 0,5

Prof. Aux. Convidado 1,4 1,1 2,2 2,6

Assistente Convidado 5,4 3,2 1,75 0,7

Docentes convidados (sub total) 7,3 4,75 4,45 3,8

Total 159,3 152,75 153,45 153,78

Categorias
N.º (ETI) - dezembro
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No que se refere ao regime de prestação de serviços, em 2016 94% dos docentes estava 
em regime de exclusividade e 1% em regime de tempo integral e, tal como ilustra a figura 
seguinte, os restantes 5% em regime de tempo parcial. 

 
Figura 6 – Distribuição do pessoal docente por regime de trabalho 

 

No que se refere à idade, o nível etário8 médio dos docentes em 2016 era de 52 anos. A 
tendência é para os escalões etários mais elevados crescerem, como se pode ver na figura 
abaixo, tanto mais que não tem havido renovação. Ainda assim, há docentes relativamente 
jovens e daí o leque etário9 ser de 2,2, pois neste ano ingressou a docente mais nova – 32 
anos - do conjunto dos docentes. 

É de sublinhar que em 2016, 70% dos docentes têm 50 ou mais anos e 4% têm 65 ou mais 
anos. 

 

Figura 7- Distribuição etária dos docentes da FCT entre 2013 e 2016 

                                                 
8. Nível Etário = Soma das idades docentes/Total docentes da FCT 

9. Leque Etário = Docente com mais idade/Docente com menos idade 
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De entre docentes com 60 ou mais anos estão 5 professores catedráticos, 5 professores 
associados e 8 professores auxiliares. No caso dos professores catedráticos, este número 
representa 50%. 

1.1. Regime de avaliação 

Em relação ao sistema de avaliação de desempenho do pessoal docente, ele foi estipulado 
por lei apenas em 2009 e regulamentado de forma genérica na UAlg em 2010. De acordo 
com os despachos e regulamentos da UAlg, nos períodos de 2004 a 2007 e de 2008 a 2012 
foram atribuídos pontos ou feita a ponderação curricular, em função da opção dos 
docentes 10 . Entretanto, em 22 de outubro de 2013, foi homologado pelo Reitor o 
Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente da FCT da UAlg, que foi 
aplicado ao triénio 2013-2015. No 2.º semestre de 2015 havia sido efetuada a avaliação 
por ponderação curricular dos docentes que a solicitaram, relativamente aos períodos de 
2004-2007 e 2008-2012. 

Nos termos desse regulamento, os avaliadores são professores catedráticos da área 
científica ou de área científica afim do avaliado, ou que nela preste serviço, e quando não 
existam professores com esta categoria estes darão lugar aos professores associados com 
agregação. 

As vertentes sujeitas a avaliação são o ensino, a investigação, a extensão e a gestão. 

Existe uma comissão coordenadora de avaliação dos docentes da FCT (CCAD-FCT) a quem 
compete, entre outros, nomear os avaliadores, preparar e coordenar todo o processo de 
avaliação. A comissão submete a classificação final ao conselho científico para ratificação. 

A composição desta comissão está definida no regulamento da UAlg e integra os seguintes 
elementos: 

a) Diretora da FCT, que preside; 

b) Presidente do conselho científico; 

c) Presidente do conselho pedagógico; 

d) Três professores catedráticos pertencentes à unidade orgânica, indicados pelo Conselho 
Científico11 

O mandato dos membros da CCAD -UO cessa com o termo do mandato do Diretor da FCT. 

Em 2016, a CCAD-FCT, Comissão Coordenadora da Avaliação dos Docentes da FCT, 
coordenou o processo de avaliação de desempenho de 147 docentes de carreira, 
relativamente ao triénio 2013-2015, e de 6 docentes convidados, relativamente à avaliação 
anual que acompanha os pedidos de renovação de contratos. 

Esta comissão, em 2016: 

                                                 
10 Regulamento Geral de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, publicado no DR, 2ª s, n.º 242, de 16 
de dezembro de 2010, retificado em 2011 e republicado em 2013, pelo Despacho n.º 6332/2013, no DR, 2ª s, 
n.º 93, de 15 de maio. 

11 . Na falta de professores catedráticos, serão professores associados. 
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 aprovou um documento com orientações sobre o processo de avaliação a fornecer a 
avaliadores e avaliados, assim como uma proposta de minuta do documento justificativo a 
apresentar pelos avaliados, que deveria acompanhar o processo de autoavaliação; 

 nomeou os avaliadores para cada avaliado; 

 procedeu à harmonização das propostas de avaliação recebidas; 

 apreciou e deliberou sobre as alegações apresentadas pelos avaliados em sede de 
audiência prévia; 

 formulou as propostas finais de avaliação. 

 

No triénio em apreciação foram avaliados, na FCT, 147 docentes. Quanto aos resultados, e 
tendo em consideração as propostas de classificação final, é de referir que 88% dos 
avaliados obtiveram a classificação de “Excelente”, 8% obtiveram a classificação de 
“Relevante”, 2% obtiveram a classificação de “Regular” e também 2% obtiveram a 
classificação de “Insuficiente”.  

 

2. Pessoal Não Docente 

Entre 2013 e 2016 verificou-se um decréscimo de 8% no pessoal não docente afeto à FCT. 
Em 31 de dezembro de 2016, o número de trabalhadores não docentes era de 44. Neste 
ano saíram dois trabalhadores não docentes por mobilidade: um técnico superior e um 
assistente técnico. 

Os trabalhadores não docentes da FCT estão distribuídos pelas atividades inerentes à sua 
estrutura interna, estando 59% a exercer funções de apoio ao ensino ou investigação. De 
lembrar que a FCT tem cerca de 70 laboratórios e 5 unidades de apoio. 

 

Figura 8– N.º trabalhadores Não Docentes entre 2013 e 
2016 

 

 

Figura 9– N.º Trabalhadores não docentes por categoria 
entre 2013 e 2016 

Os 2 trabalhadores que estão afetos à atividade “Apoio ao ensino e investigação” são um 
técnico superior que apoia também a investigação e que trabalha em exclusividade para o 
CCMAR e um técnico superior que está afeto ao DQF. A atividade que mais sofreu com o 
decréscimo de pessoal, para além da manutenção e da informática, foram os serviços de 
apoio logístico e o apoio laboratorial.  
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Figura 10– Distribuição atividades pessoal não docente 

No universo do pessoal não docente, 67% dos trabalhadores com formação superior apoia 
o ensino e a investigação. 

Relativamente à qualificação, 41% dos trabalhadores não docentes tem habilitações de 
nível superior. Destes, 83% têm licenciatura, 11% mestrado e 6% doutoramento. 

Ainda no que respeita à formação dos trabalhadores não docentes, refira-se que o índice 
de formação superior 12 é de 0,41. 

 
Figura 11 – Qualificação dos trabalhadores Não docentes em 31.12.2016 

O nível etário médio dos trabalhadores não docentes é de 51 anos e o leque etário é 1,7.  

                                                 
12 Índice Formação Superior = N.º trabalhadores com licenciatura, mestrado e doutoramento/total efetivos 
X100 
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Figura 12- Distribuição etária dos trabalhadores Não docentes da FCT em 2013 e 2016 

Em 31 de dezembro de 2016, 59% dos funcionários não docentes tem 50 anos ou mais e 
11% tem 60 anos ou mais. A atividade “Apoio ao ensino” é a que tem mais trabalhadores 
com mais de 60 anos. 

 

3. Os estudantes da FCT 

Em 2016/2017 a FCT tinha 1460 estudantes inscritos, sendo 784 de licenciatura (1.º ciclo), 
269 de mestrados integrados (MI), 311 de mestrado 2.º ciclo), 86 de doutoramento (3.º 
ciclo) e 10 de cursos não conferentes de grau. 

 
Figura 13- Total de estudantes inscritos por ciclo de estudos 

Globalmente, entre 2013/2014 e 2016/2017 o número de inscritos decresceu. Esse 
decréscimo é menor nos cursos de 1.º ciclo e MI (4%), o que se deve particularmente aos 
mestrados integrados, pois como já foi referido por diversas vezes deixaram de abrir vagas 
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nestes cursos a partir de 2013/2014. No 3.º ciclo o decréscimo é maior13, situando-se em 
cerca de 37%. Já em relação aos 2.ºs ciclos verifica-se um crescimento de 8% neste período 
de 4 anos. 

 
Figura 14- N.º total de estudantes inscritos - 1.º ciclo e MI, 2.º e 3.º ciclos e CET  

 

No universo dos cursos de 1.º ciclo e MI, nos últimos 5 anos, além dos mestrados integrados 
– Engenharia Biológica, Engenharia do Ambiente e Engenharia Eletrónica e 
Telecomunicações - e Ciências do Mar, foi Arquitetura Paisagista que mais decresceu (47%), 
seguido de Agronomia (27%).  

Os que mais cresceram no período de 5 anos foram, em primeiro lugar, Engenharia 
Informática (18%), logo seguido de Biologia Marinha (10%). 

No entanto, o panorama nos últimos 3 anos alterou-se um pouco. O curso que mais 
decresceu, para além dos mestrados integrados em engenharia e de Ciências do Mar, 
continua a ser Arquitetura Paisagista (35%), seguido de Bioquímica (21%). O curso com 
maior crescimento continua a ser Engenharia Informática (26%) mas agora seguido de 
Biotecnologia (18%). 

Em 2016/2017, o curso não conferente de grau em Sistemas de Informação Geográfica, 
partilhado com o ISE, teve 10 inscritos. 

                                                 
13 É de ressalvar que o n.º de inscritos nos doutoramentos em 2016/2017 é provisório e foi calculado da 

seguinte forma: N.º de inscritos em 2015/2016, retirando os que já se diplomaram, e acrescentando os que 
entraram pela primeira vez em 2016/2017. Esta informação foi retirada do SIGES em 20 de fevereiro de 2017. 
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Figura 15- N.º total de inscritos por curso 1.º ciclo e MI  

 

No 2.º ciclo, no período de 5 anos, os cursos14  com maior decréscimo, para além de 
Ecohidrologia, que não abriu vagas no último ano e deixou de ser financiado pelo progra 
Erasmus, foi Geomática, que também não abriu vagas em todos os anos deste período (ou 
abriu e ficou sem inscritos) em 50%. Neste período, os que mais cresceram foram Biologia 
Molecular e Microbiana (450%) e Hortofruticultura (300%). 

 

 
Figura 16- N.º total de inscritos por curso 2.º ciclo 

Já nos últimos 3 anos, o decréscimo foi maior tanto em Geomática (59%) como em 
Engenharia Informática (35%). Já os cursos em que se verificou maior crescimento foram 
Hortofruticultura (700%), Qualidade em Análises (Erasmus mundus)15  (275%) e Gestão 
Sustentável de Espaços Rurais (217%). 

                                                 
14 . Os cursos que foram descontinuados não são considerados. 

15 Este facto tem que ver com o ano, neste caso 2016/2017, em que os alunos fazem o 1º ano na UAlg. 



 

Página 22 de 56 

 

 
Figura 17- N.º total de inscritos por curso 3.º ciclo 

Entre 2012/2013 e 2016/2017, com exceção de Ciências do Mar e Engenharia Eletrónica e 
Telecomunicações, verificou-se um decréscimo em todos os cursos de 3.º ciclo, 
destacando-se Ciências Biotecnológicas. 

Já nos últimos 3 anos verificou-se crescimento apenas em Engenharia Informática (8%) e 
Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente (100%). 

 

I – VERTENTE ENSINO; VALÊNCIAS, DESAFIOS, INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E 
RESULTADOS 

Apresentado o contexto da FCT, vamos mostrar os resultados nos vários vetores, de acordo 
com o definido no Plano de Atividades da UAlg e da FCT para 2016. 

 

Iniciativa estratégica I - Especializar a comunicação institucional e da oferta formativa 

1. Manter atualizados os conteúdos disponibilizados online (portal e redes sociais) 

A FCT, nos domínios da sua intervenção, atualizou os conteúdos, nomeadamente a página 
de cada um dos seus cursos (apresentação, contactos), em colaboração com os Diretores 
de Curso, e as páginas dos departamentos, com informação atualizada dos docentes.  

É de sublinhar que alguns dos conteúdos da página da FCT/UAlg são atualizados pelos 
Serviços Académicos ou pelo Gabinete de Comunicação da UAlg. 

Na página da FCT e na rede social Facebook foram sendo publicadas divulgações sobre os 
cursos, incluindo publicitações curso a curso para melhor visibilidade, assim como foram 
publicitadas todas as formas de recrutamento, em particular o concurso nacional de acesso 
ao ensino superior e as várias fases de candidatura aos cursos de 2.º ciclo. 
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2. Divulgar a oferta formativa 

Em 2016/2017 a FCT ofereceu 296 vagas para 8 cursos de 1.º ciclo e 1 de mestrado 
integrado16, e 342 para os cursos de 2.º ciclo, distribuídas da seguinte forma: 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição das vagas pelos cursos de 1.º ciclo, MI e 2.º ciclo em 2016 

No 2.º ciclo as vagas para os cursos Erasmus mundus – Gestão da Água e da Costa e 
Inovação Química e Regulamentação – não foram definidas pela UAlg, ainda que tivessem 
sido atribuídas para ingressos na UAlg as referidas acima. 

Para os cursos de 3.º ciclo não foram definidas vagas em 2016/2017, sendo que as 
candidaturas estão permanentemente abertas. 

Em 2016/2017, a FCT ofereceu ainda dois cursos não conferentes de grau: Física o para 
Ensino e Sistemas de Informação Geográfica. 

Para além das inúmeras ações de divulgação promovidas pela UAlg e seu Gabinete de 
Comunicação, houve diversas ações de promoção da oferta formativa dinamizadas na FCT. 

 

 Organizar seminários, conferências, ações de divulgação e de formação: 

Em 2016, à semelhança de anos anteriores, realizaram-se duas Olimpíadas de Química 
(Química Júnior e Química +). Esta atividade é organizada pela Sociedade Portuguesa de 
Química (SPQ), em colaboração com as Universidades do Algarve, do Porto e de Aveiro, o 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e Instituto Politécnico de Bragança. 

                                                 
16 Nos cursos de 1.º ciclo e MI, e desde 2014/2015 não foram oferecidas vagas para o curso de Ciências do 

Mar, pois este curso foi descontinuado e deu lugar a Gestão Marinha e Costeira. Desde 2013/2014 que não 
são oferecidas vagas para o 1.º ciclo dos cursos Mestrado Integrado em Eng. do Ambiente, Eng. Biológica e 
Eng. Eletrónica Telecomunicações.  

 

Vagas

2016/2017

Agronomia 20

Arquitectura Paisagista 25

Biologia 40

Biologia Marinha 50

Bioquímica 21

Biotecnologia 20

Ciências Farmacêuticas 40

Engenharia Informática 55

Gestão Marinha e Costeira 25

Total 296

Cursos de 1.º ciclo e MI



 

Página 24 de 56 

 

Esta iniciativa contou com a participação de seis escolas da região do Algarve: Escola 
Secundária Dr. Jorge Augusto Correia (Tavira), Escola Secundária de João de Deus (Faro), 
Escola Secundária Poeta António Aleixo (Portimão), Escola Secundária de Loulé, Escola 
Secundária de Albufeira e Escola Secundária de Tomás Cabreira (Faro). 

Alunos e professores tiveram a possibilidade de participar em outras atividades 
relacionadas com a Química, tais como um workshop de caráter experimental nos 
laboratórios de química. Após a prova, as equipas visitaram os laboratórios do DQF e 
participaram em pequenas atividades experimentais.  

De considerar também o concurso de programação para estudantes do ensino secundário 
– TOPAS SUL. 

Também é de destacar as ações de promoção que são desenvolvidas pelos alunos, como é 
o caso da praxe dos alunos de Biologia e de Biologia Marinha, que ajudaram a causa do 
movimento Combate à Indiferença e Abandono Animal (CIAA). Esta ação deu origem a 
notícias nos meios de comunicação social e nas redes sociais. 

O mesmo aconteceu ao ser atribuído o prémio “Sociedade Farmacêutica Lusitana”, da 
Ordem dos Farmacêuticos a uma ex-aluna17 de Ciências Farmacêuticas da FCT. 

A FCT, através dos seus docentes e estudantes, organizou e realizou 23 seminários, entre 
os quais 3 para celebrar os 30 anos de formação na área Hortofruticultura e 1 para celebrar 
os 10 anos do curso de Ciências Farmacêuticas, a 3.ª edição do Ocean Technology Summer 
School, 3 conferências de âmbito internacional (2.ª edição da Mares Conference e 
Seminário Internacional em Paisagens e Resilientes e 5th European Turfgrass Society 
Conference). 

 

Iniciativa estratégica II - Fomentar a internacionalização, aumentando a oferta formativa 
em língua inglesa, identificando os segmentos em que a implementação desta oferta 
formativa possa ser vantajosa 

1. Captar estudantes internacionais e promover mobilidade 

No ano de 2016 (ano letivo 2016/2017), o n.º de candidatos internacionais aos cursos do 
1.º ciclo e MI da FCT foi de 316, tendo sido admitidos 216 e inscritos 39. Certamente, esta 
discrepância entre admitidos e inscritos, deve-se ao n.º  de bolsas disponível (que neste 
caso eram 16). Dos inscritos, 92% são de nacionalidade brasileira. No conjunto dos inscritos 
no 1º ciclo, em 2016/2017, os estudantes com origens nos países da CPLP têm vindo a 
perder peso, enquanto os estudantes brasileiros e dos países do leste da Europa ganham 
destaque. 

De sublinhar que, em 2016/2017, a FCT, através do seu gabinete de mobilidade, iniciou um 
apoio de maior proximidade aos docentes que vêm dar aulas aos cursos Erasmus mundus, 
nomeadamente a Inovação Química e Regulamentação e a Qualidade em Análises. Este 
apoio é prestado ao nível da deslocação, do alojamento, da receção na FCT e também no 
apoio logístico para as aulas. 

                                                 
17 Patrícia Amado 
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2. Promover a oferta formativa de cursos conjuntos, lecionados em língua estrangeira 

Em 2014 apenas 2 mestrados da FCT eram lecionados em inglês. Já em 2016, 5 mestrados 
foram ministrados em português, 5 em inglês e em português e 7 apenas em inglês. Nos 
cursos de doutoramento apenas um deles é lecionado em português, dois doutoramentos 
Eramus são lecionados exclusivamente em inglês, e os restantes em inglês e em português. 

Merece especial destaque a candidatura ao Erasmus Plus da qual saiu vencedora a 
candidatura para o curso de Recursos Biológicos Marinhos (IMBRSea) que substitui 
Biodiversisdade e Conservação Marinha. Esta candidatura foi feita em parceria com 
Universidades de outros 6 países europeus (Irlanda, Bélgica, Noruega, Espanha, Itália e 
França). 

 

Iniciativa Estratégica III - Avaliar e melhorar a eficiência formativa 

1. Monitorizar, avaliar e promover a qualidade de ensino 

Em 2016, foi o primeiro ano em que docentes responsáveis por unidades curriculares, 
estudantes delegados de ano, Diretores de Curso, Conselho Pedagógico, Conselho 
Científico, Diretora da FCT, através do SIMEA e dos respetivos relatórios, fizeram uma 
avaliação do sistema de ensino e aprendizagem. 

Em alguns casos as sugestões apresentadas pelos diretores de curso deram lugar a 
melhorias efetivas. 

Ainda do ponto de vista da melhoria da qualidade, a FCT, em 2016 reparou material e 
equipamento de laboratório necessário às aulas, nomeadamente: 

 
Tabela 3 –Reparação e manutenção de equipamento - 2016 

 

Foram ainda melhoradas infraestruturas, adquiridos diversos equipamentos para 
laboratório e disponibilizadas mais salas de informática para ensino, conforme especificado 
na vertente Governança.  

  

Manutenção N.º

Espectrofotómetro 1

Autoclaves e respetivos consumíveis 9

Equipamentos de purificação de água e 

respetivos consumíveis 3

Lupas e acessórios 80

Microscópios 86
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2. Monitorizar e promover a inserção profissional dos diplomados 

 Diplomados18 e eficiência formativa 

 
Figura 18 – N.º diplomados por 1.º, MI, 2.º e 3.º ciclo 

 

Em 2015/2016 o número total de diplomados cresceu 11% face ao ano anterior. O maior 
crescimento (54%), deu-se nos cursos de 1.º ciclo (inclui os ciclos básicos dos mestrados 
integrados) e o maior decréscimo (30%) verificou-se nos cursos de 2.º ciclo. 

 

 
Figura 19 – % diplomados - 1.º e MI, 2.º e 3.º ciclo-2012/2013 a 2015/2016 

 

Como se vê na figura acima, a maior percentagem de diplomados é do 1.º ciclo, o ciclo em 
que há mais estudantes. O ano invulgar foi o de 2014/2015, em que a percentagem de 
diplomados no 2.º ciclo supera a do 1º ciclo. 

                                                 
18 . Fonte diplomados: SIGES 23 fev 2017 e lista das provas académicas em 2016 
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Figura 20 – Eficiência formativa: 1.º ciclo (inclui licenciados dos MI) 

Neste período decresceu o N (número de anos do curso) e cresceram os restantes escalões, 
em especial o relativo a N>+2, o que indicia que, em média, a eficácia formativa diminuiu 
neste período, mas o ano de 2015/2016 não apresenta bons indicadores para que esta 
tendência se mantenha.  

Os cursos que mais contribuíram para este resultado, neste período, foram Biologia 
Marinha e Ciências Farmacêuticas. 

 

 
Figura 21 – Eficiência formativa – Conclusão em N anos – Cursos 1.º ciclo 

Os cursos onde há mais estudantes a inscreverem-se mais vezes estão representados 
abaixo, e como se vê são os estudantes de Engenharia Informática e os de Engenharia 
Eletrónica e Telecomunicações que têm maior número de inscrições. 
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Figura 22 – Eficiência formativa – Conclusão em >N+2 anos – Cursos 1.º ciclo 

No 2.º ciclo, o cenário da eficiência formativa é menos positivo, como se pode ver abaixo, 
sendo, no entanto, a tendência mais promissora. 

 

Figura 23 – Eficiência formativa – Cursos 2.º ciclo 

Os cursos com maior eficiência são Aquacultura e Pescas, Biologia Marinha e Ciências 
Farmacêuticas. 

 
Figura 24 – Eficiência formativa – Conclusão em N anos – Cursos 2.º ciclo 
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Os cursos onde há mais estudantes com maior número de inscrições estão representados 
abaixo, e como podemos verificar a situação ocorre sobretudo nos cursos de Arquitetura 
Paisagista, Engenharia Biológica e Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. 

 
Figura 25 – Eficiência formativa – Conclusão em >N+2 anos – Cursos 2.º ciclo 

 

No 3.º ciclo a evolução da eficiência formativa tem sido positiva, ainda que em 2015/2016 
se tenha observado uma inflexão, como resulta claro na figura abaixo. 

 
Figura 26 – Eficiência formativa – Cursos 3.º ciclo 

 

Os cursos que mais contribuíram para estes resultados estão representados na figura 27. 
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Figura 27 – Eficiência formativa – Conclusão em N anos – Cursos 3.º ciclo 

Em 2015/2016, o maior número de estudantes situava-se em N+1. Como se vê na figura 
acima, a eficiência diminuiu sobretudo no curso de 3º ciclo em Ciências do Mar, da Terra e 
do Ambiente. 

 

 Provas Académicas - Teses de mestrado e de doutoramento defendidas entre 2014 e 
2016 

O número de diplomados do 2.º e 3.º ciclos depende do número de provas de mestrado e 
de doutoramento que se realizam. 

  

Figura 28 – N.º de teses de mestrado e de doutoramento defendidas em 2014 e em 2015 

 

Em 2016/2017 o número de teses de mestrado defendidas decresceu face ao ano anterior, 
igualando o ano de 2014. 

Já no que se refere aos doutoramentos, o número de teses defendidas em 2016 cresceu 
face ao ano anterior, igualando o ano de 2014. 
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 O mentorado 

No sentido de incrementar a inserção profissional dos diplomados, a UAlg lançou em 
2015/2016 o programa de mentorado. No caso da sua aplicação à FCT, o resultado é o 
seguinte: 

 
Tabela 4 – Mentorado FCT 2015 e 2016 

 

Em 2016/2017, a adesão a este programa foi muito fraca. 

Foram também desenvolvidas outras ações. Através do Conselho Alumni, a UAlg atribuiu o 
prémio carreira aos seus diplomados e o premiado foi um diplomado pela FCT - biólogo19 - 
pelo seu percurso profissional na investigação na área da biologia marinha e da ecologia e 
na defesa e preservação de fauna e flora em território nacional e além fronteiras. 

O Conselho Alumni atribuiu também a menção honrosa a um engenheiro informático20, 
igualmente diplomado pela FCT, pelo exemplar contributo na investigação e 
desenvolvimento de soluções de acessibilidade em diversas incapacidades e integração 
digital e social, com especial destaque para o sistema Easy Voice. 

De realçar também o facto de dois diplomados em Biologia Marinha terem sido premiados 
no concurso Ideias em Caixa, promovido pelo CRIA, do qual nasceu a startup Mirabilis – 
Aquacultura Sustentável, que desenvolve um projeto-piloto de produção de semente de 
ostra portuguesa. 

 

Iniciativa estratégica IV- Adaptar a oferta formativa à procura, sem comprometer a 
missão da faculdade 

1. Avaliar o desempenho do recrutamento dos cursos 

Em 2016, a FCT submeteu a concurso um total de 33 cursos: 8 licenciaturas, 1 mestrado 
integrado, 16 mestrados, 6 doutoramentos e 2 pós-graduações. 

                                                 
19 Jaime Albino Ramos 

20 Paulo Condado 

Ano

N.º 

mentores Cursos

N.º 

mentorados

Biologia Marinha 5

Biologia 1

2015/2016 1 Eng Informática 1

2016/2017 1 Eng Informática 1

2015/2016 3
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Figura 29 – Oferta formativa global FCT 2016 – Vagas, candidatos e colocados - licenciaturas, mestrados, 

doutoramentos e pos-graduação 

 

A. Recrutamento de novos estudantes 

 CURSOS DE LICENCIATURA (1.º ciclo) e MESTRADOS INTEGRADOS (MI) - Concurso 
Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNA) 

Os cursos de 1.º ciclo são objeto de concurso nacional de acesso (CNA) e em 2016 a FCT 
submeteu ao concurso nacional de acesso ao ensino superior 8 cursos de 1º ciclo e 1 
mestrado integrado. 

Neste concurso foram colocados, nas 3 fases, 288 estudantes. O n.º de colocações por 
curso pode ver-se na figura 30. 

 
Figura 30 – Colocados em 2016 nas 3 fases do concurso nacional de acesso ao ensino superior 

 

 Procura 

No ano de 2016 assistiu-se a um crescimento na procura em cerca de 6%, face ao ano 
anterior. Iniciou ainda um novo curso na FCT em Gestão Marinha e Costeira. 
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Figura 31 – Índice Procura - 1.º ciclo e MI- 

 

O curso que mais contribuiu para esse crescimento foi Biologia Marinha como se pode ver 
na figura abaixo. O curso onde o índice de procura mais cresceu foi Ciências Farmacêuticas, 
e logo a seguir Agronomia. 

 

 
Figura 32 – Índice Procura por curso 1.º ciclo e MI 

 

Em Biologia Marinha, no ano de 2015, o índice atingiu o valor máximo, mas em 2016 
diminuiu ligeiramente. 

Os cursos que sofreram um maior decréscimo no índice de procura em 2016 foram 
Bioquímica e Biologia. 
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 Taxa de Ocupação 

 
Figura 33 – Taxa de ocupação21 

 

A taxa global de ocupação dos cursos da FCT decresceu em 2016, face aos 2 anos anteriores. 
A taxa de ocupação por curso está representada no gráfico abaixo. 

 
Figura 34 – Taxa de ocupação por curso 

Como já foi referido, os colocados considerados para a taxa de ocupação são todos, mesmo 
aqueles que desistem entre as 3 fases do concurso, sendo que, na perspetiva da procura, 
esta forma de cálculo mostra bem os cursos mais procurados. 

O curso que mais contribuiu para o decréscimo da taxa de ocupação foi Bioquímica. De 
destacar o novo curso, Gestão Marinha e Costeira, cuja taxa de ocupação alcançou 64%, 
tendo tido melhor desempenho que alguns cursos já há muito em funcionamento. Em 

                                                 
21 Esta taxa considera o total dos colocados nas 3 fases não tendo sido contabilizados aqueles que desistem 

entre fases. 
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2016, os cursos que viram crescer a taxa de ocupação face ao ano anterior foram 
Agronomia, Arquitetura Paisagista e Engenharia informática. 

 
Figura 35 – Variação da taxa de ocupação por curso 

 

Na figura abaixo, é feita a relação entre os colocados na 1ª fase e os que se inscrevem 

efetivamente. 

 
Figura 36 –  Relação entre colocados nas 3 fases do CNA e os inscritos no 1.º ano, pela 1ª vez.22 

 

Como podemos ver, há estudantes colocados que não efetivam a sua inscrição. Em 2016, 
foi em Bioquímica que mais se observou esta tendência (36%). 

                                                 
22  Quando a relação é igual a 1 significa que o n.º de colocados é igual ao n.º de inscritos. 
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Globalmente, 26% dos colocados na 1ª fase não se inscreveram e 24% do total dos 
colocados nas 3 fases não se inscreveram.  

 

 Ingressos (reais) por outros regimes de acesso 

 
Tabela 5 – N.º de ingressos pelos regimes especiais de acesso, entre 2013 a 2016 23 

Estes ingressos correspondem ao número de inscritos no 1.º ano, pela 1ª vez, através de 
outros regimes que não o CNA. Como se pode ver, estes ingressos cresceram em 2016 face 
aos anos anteriores, invertendo a tendência de diminuição que se observava desde 2013.  

O impacto dos maiores de 23 anos no número de ingressos não foi grande, como se pode 
ver abaixo, representando apenas 7% dos ingressos pelos regimes especiais. 

 
Tabela 6– N.º ingressos por mudança de curso e pelo concurso para maiores de 23 anos 

O concurso internacional deu lugar a 28 ingressos, dos quais 89% são de estudantes com 
nacionalidade brasileira, e representa 38% dos ingressos nos cursos da FCT, por regimes de 
acesso diferentes do concurso nacional. 

                                                 
23 Fonte: DGEEC e SIGES 

Inscritos 1.º ano/1ª vez através 

de outros regimes de acesso 2013 2014 2015 2016

Agronomia 20 22 12 8

Arquitectura Paisagista 4 2 4 4

Biologia 4 4 0 6

Biologia Marinha 6 6 6 10

Bioquímica 2 0 0 1

Biotecnologia 4 0 2 5

Ciências do Mar 0 1 0

Ciências Farmacêuticas 10 16 18 16

Eng Informática 14 8 9 21

Gestão Marinha e Costeira 3

Eng Biológica 0 0 0

Eng do Ambiente 0 0 0

Eng Electrónica e Telecomunicações 0 1 0

Total 64 60 51 74
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Tabela 7– N.º ingressos pelo concurso internacional 2016 

Em 2016, os ingressos em cursos da FCT através do concurso internacional representaram 
9,5% do número de inscritos no 1º ano/1ª vez pelo concurso nacional de acesso. 

 

 Inscritos no 1.º ano, pela 1ª vez24 - 1.º ciclo e MI 

 
Tabela 8 - Inscritos 1.º ano, 1ª vez através do CNA e dos restantes regimes de acesso 

Como se pode ver na tabela acima, com exceção de Agronomia, os inscritos ingressam, na 
sua maioria, através do CNA. 

                                                 
24 O n.º de inscritos no 1º ano/1ª vez em 2016/2017 tem como fonte o ficheiro extraído do SIGES em 15 de 
fevereiro 2017. 

Brasil China Cuba Total

AGRONOMIA (1.º ciclo) 1 1

ARQUITETURA PAISAGISTA (1.º ciclo) 4 4

BIOLOGIA (1.º ciclo) 3 3

BIOLOGIA MARINHA (1.º ciclo) 4 1 5

BIOQUÍMICA (1.º ciclo) 2 2

BIOTECNOLOGIA (1.º ciclo) 2 2

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (Mestrado 1 1

ENGENHARIA INFORMÁTICA (1.º ciclo) 8 2 10

Total 25 1 2 28

Ingressos pelo Concurso internacional 

2016/2017Nome curso

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agronomia 6 3 1 2 1 4 19 18 21 24 13 12 32% 17% 5% 8% 8% 33%

Arquitectura Paisagista 19 17 11 9 11 12 24 19 15 11 15 16 79% 89% 73% 82% 73% 75%

Biologia 24 40 40 32 35 35 27 44 44 36 35 41 89% 91% 91% 89% 100% 85%

Biologia Marinha 30 41 48 42 48 38 34 47 54 48 54 48 88% 87% 89% 88% 89% 79%

Bioquímica 14 18 17 17 11 7 16 18 19 17 11 8 88% 100% 89% 100% 100% 88%

Biotecnologia 10 24 19 16 20 19 12 26 23 16 22 24 83% 92% 83% 100% 91% 79%

Ciências do Mar 5 15 5 6 6 16 5 7 83% 94% 100% 86%

Ciências Farmacêuticas 33 35 18 30 34 37 39 39 28 46 51 53 85% 90% 64% 65% 67% 70%

Eng Informática 19 38 53 38 49 54 27 46 67 46 58 75 70% 83% 79% 83% 84% 72%

Gestão Marinha e Costeira 14 17 82%

Eng Biológica 9 6 9 7 100% 86%

Eng do Ambiente 4 5 4 5 0 100% 100%

Eng Electrónica e Telecomunicações7 3 9 4 1 78% 75%

Toptal 180 245 212 192 209 220 226 289 276 252 259 294 80% 85% 77% 76% 81% 75%

Cursos

Inscritos 1º ano/1ª vez (Total)
Inscritos 1º ano/1ª vez através do 

CNAESup
% dos inscritos 1º ano/1ª vez do CNAESup
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Figura 37 – Relação entre inscritos 1º ano/1ª vez através do CNA e os restantes regimes de acesso 

Em 2016, o número de inscritos em Agronomia e provenientes do CNA, cresceu 
percentualmente, mas representando apenas 33%. Em 2016 não há nenhum curso cujos 
inscritos sejam apenas do CNA. 

 

 CURSOS DE MESTRADO (2.º ciclo) 

Para os 16 mestrados que abriram vagas em 2016 houve 172 candidatos, não estando 
incluídas, neste número, as candidaturas aos mestrados Erasmus mundus. 

 Procura 

 
Figura 38 – Índice Procura – cursos 2.º ciclo 

Globalmente, em 2016/201725 o nível de procura dos mestrados continuou a decrescer, o que se 
tem verificado desde 2013/2014. 

A comparação nos 2.ºs ciclos nem sempre é consistente, pois depende muito do número de cursos 

que abre vagas. Veja-se o índice de procura por curso. No caso dos cursos Erasmus mundus, como 
o n.º de candidaturas não está acessível foram consideradas como candidaturas o n.º de inscritos 
pela 1ª vez, no 1.º ano, tanto mais que é muito próximo do n.º de vagas. 

                                                 
25 . Fonte do n.º de inscritos 1º ano/1ª vez em 2016/2017 - Ficheiro “Ingressos 1º ano 201617-SIGES 16fev 
2017, 16,57” retirada do SIGES em 16 de fevereiro 2017, às 16h57 minutos 
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Figura 39 –  Índice procura por curso 2.º ciclo – 2013 a 2016 

Na figura acima vemos quais os cursos com maior procura, em especial aqueles cuja 
procura é superior a (1,0), e que poderiam ver as suas vagas aumentadas. Em 2016/2017, 
o nº de vagas não aumentou para nenhum curso.  

No total, em 2016/2017, houve 173 candidatos ao total dos cursos de mestrado. Excetua-
se aqui o n.º de candidatos aos cursos Erasmus mundus que, com exceção de Ecohidrologia, 
foi considerado igual ao n.º de vagas.  

Os cursos Erasmus mundus Gestão da Água e da Costa, Qualidade em Análise e Inovação 
Química e Regulamentação nem sempre abrem vagas na Universidade do Algarve26, tendo 
os 2 últimos funcionado na FCT em 2016/2017. Em 2017/2018, a FCT terá um novo curso 
Erasmus mundus, que resulta da reconversão de Biodiversidade e Conservação Marinha e 
que se designa por Recursos Biológicos Marinhos. 

Na tabela abaixo podemos ver os cursos com maior número de candidatos. 

 
Tabela 9– N.º de candidaturas (nacionais e internacionais) aos cursos de mestrado em 2016 

                                                 
26. Qualidade em Análises em 2013/2014 abriu em Barcelona, em 2014/2015 em Bergen e 2015/2016 em 

Gdansk e em 2016/2017 na UAlg e Inovação Química e Regulamentação em 2013/2014 abriu na UAlg, em 
2014/2015 em Barcelona e em 2015/2016 em Bolonha - em 2015 foram atribuídas 3 vagas á UAlg) e em 
2016/2017 na UAlg. 

Internacional nacional Total

Aquacultura e Pescas 7 16 23

Arquitetura Paisagista 6 12 18

Biologia Marinha 17 13 30

Biologia Molecular Microbiana 3 6 9

Biotecnologia 2 5 7

Engenharia Informática 9 4 13

Gestão Sustentável de Espaços Rurais 1 22 23

Hortofruticultura 2 17 19

Matemática para Professores 0 4 4

Sistemas Marinhos e Costeiros 24 3 26

Total 71 102 172

N.º Candidaturas por curso
Cursos
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Os cursos de mestrado com maior procura são Aquacultura e Pescas e Biologia Marinha, 
seguidos de Sistemas Marinhos e Costeiros. 

Em 2016 os cursos que receberam mais candidatos foram Biologia Marinha e Sistemas 
Marinhos e Costeiros. 

No que se refere à nacionalidade dos candidatos, os estudantes estrangeiros27, em 2016, 
decresceram dois pontos percentuais face a 2015, ao contrário do que aconteceu com os 
estudantes nacionais, que cresceram igualmente dois pontos percentuais. O maior número 
de candidatos é oriundo do continente europeu. 

Globalmente, em 2016, o número de candidatos estrangeiros representa 42% do total de 
candidatos a cursos da FCT, sendo de destacar, ao nível da internacionalização, os 
mestrados em Biologia Marinha e em Engenharia informática. 

Os cursos de mestrado em Biotecnologia, em Biologia Molecular Microbiana, em 
Engenharia informática e em Matemática para Professores tiveram, em 2016/2017, menos 
de 8 28  alunos inscritos pela primeira vez, o número mínimo estabelecido para o 
funcionamento do curso. Foi o primeiro ano em que o curso de Matemática para 
Professores abriu vagas e funcionou. 

 Taxa de Ocupação 

A taxa de ocupação confirma o indicador sobre a procura. Para além dos cursos Erasmus, 
há a destacar Gestão Sustentável dos Espaços Rurais (0,9), que em 2016/2017 quase atingiu 
a totalidade das vagas, sendo seguido de Biologia Marinha (0,8). 

As taxas de Matemática para Professores, Engenharia informática, Biologia Molecular 
Microbiana e Biotecnologia são preocupantes. 

 
Figura 40 – Taxa de ocupação – cursos 2.º ciclo 

                                                 
27. Não estão incluídos estudantes do “Concurso para Estudantes Internacionais”. 

28 . N.º mínimo para funcionamento do curso. 
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 Inscritos no 1.º ano, pela 1ª vez29 - 2.º ciclo 

 
Tabela 10 - Inscritos 1.º ano, 1ª vez nos cursos de 2.º ciclo 

Em 2016/2017, com exceção dos cursos Erasmus mundus, o número total de inscritos pela 
1ª vez nos mestrados é quase igual ao número total de candidatos. 

Como se pode constatar o n.º de candidaturas aos cursos de mestrado é superior ao n.º de 
inscritos no 1.º ano/1ª vez. 

 

 
Figura 41 – Candidatos e inscritos aos cursos de mestrado – 2013/2014 a 2016/2017 

 

 

 

 

                                                 
29 O n.º de inscritos no 1º ano/1ª vez em 2016/2017 tem como fonte o ficheiro extraído do SIGES em 15 de 
fevereiro 2017. 

Cursos

Aquacultura e Pescas 13 13 15 14

Arquitetura Paisagista 13 10 7 13

Biodiversidade e Conservação Marinha 35 32 20 30

Biologia Marinha 22 19 22 19

Biologia Molecular Microbiana 14 3 5 3

Biotecnologia 2 5 5

Ecohidrologia 8 5

Engenharia Informática 8 4 5 6

Geomática 8 5

Gestão da Água e da Costa 4

Gestão da Qualidade e Marketing Agro-Alimentar 3

Gestão Sustentável de Espaços Rurais 2 5 18

Hortofruticultura 1 8 14

Inovação Química e Regulamentação (Erasmus Mundus) 17 5 19

Matemática para Professores 2

Qualidade em Análises 2 7 1 15

Sistemas Marinhos e Costeiros 10 9 13

Total 148 122 97 171

2016/2017

Cursos 2.º ciclo - Inscritos 1º Ano/1ª Vez

2014/2015 2015/20162013/2014
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 CURSOS DE DOUTORAMENTO (3.º ciclo) 

As candidaturas aos doutoramentos estão permanentemente abertas, o que gera algum 
conflito entre a data de candidatura e a data de inscrição.  

Em 2016, efetivaram-se 6 candidaturas. 

 Procura 

Nos cursos de 3.º ciclo o número de candidatos em 201630 decresceu bastante em relação 
aos anos anteriores, e em particular em relação a 2015 (77%). O facto de neste ano não 
estarem abertas candidaturas a bolsas terá certamente influenciado este decréscimo. 

Aliás, como se pode ver na tabela abaixo, apenas se verificou uma candidatura com 
proveniência nacional, sendo as restantes dos países da CPLP. 

 

  Figura 42 – Candidaturas aos                                     
doutoramentos por nacionalidade 

 

 

 

 Inscritos no 1.º ano, pela 1ª vez31 - 3.º ciclo 

 

 
Tabela 11 - Inscritos 1.º ano, 1ª vez nos cursos de 3.º ciclo 

 

                                                 
30 Estes n.ºs são por ano civil e não por ano letivo/escolar. 

31 O n.º de inscritos no 1º ano/1ª vez em 2016/2017 tem como fonte o ficheiro extraído do SIGES em 15 de 
fevereiro 2017. 

Ciências Agrárias 2 1 1

Ciências Agrárias e Ambientais

Ciências Biológicas 3 19 4

Ciências Biotecnológicas 4 1

Ciências do Mar (dout Europeu) 1

Ciências do Mar e do Ambiente

Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente 5 7 4 2 3

Engenharia Electrónica e Telecomunicações 1 2 1 1

Engenharia Informática 5 2 1 4 3

Física

Matemática 1

Química 2 1

Gestão Marinha e Costeira 2 1

Total 22 32 10 13 7

Cursos 3.º ciclo - Inscritos 1º ano/1ª vez

2016/20172014/2015 2015/2016
Cursos 3.º ciclo

2013/20142012/2013
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Figura 43 – Candidatos e inscritos aos cursos de doutoramento – 2014/2015 e 2016/2017 – 

 

B. Desenvolver, racionalizar e consolidar a oferta formativa em harmonia com as valências e a 
missão da faculdade. 

A FCT em 2016/2017 ofereceu pela primeira vez a licenciatura em Gestão Marinha e 
Costeira, que substituiu Ciências do Mar, e a procura foi animadora, aliás bem maior que 
era habitual no curso substituído. 

Em 2016/2017 a FCT ofereceu ainda os cursos não conferentes de grau Física para Ensino, 
o qual não teve candidaturas, e Sistemas de Informação Geográfica, que teve um total de 
8 candidaturas. O primeiro é um curso dirigido a um público muito específico, 
considerando-se natural não ter candidatos em todos os anos. Quanto a Sistemas de 
Informação Geográfica, foi um curso reformulado tendo em atenção as recomendações da 
A3ES para Geomática, já que se tratava do primeiro ano deste curso, que é geralmente 
muito procurado. 

Como já foi referido, em 2017/2018, a FCT terá um novo curso Erasmus mundus que resulta 
da reconversão de Biodiversidade e Conservação Marinha e que se designa por Recursos 
Biológicos Marinhos. Este curso resulta de uma candidatura a financiamento realizada em 
2016. 

Também em 2015/2016 deu-se início a um novo curso de pós-graduação que resulta da 
colaboração estreita entre a FCT e o ISE e que se designa por “Proteção Costeira e Fluvial – 
Infraestruturas”. Pelo feedback recebido, a comissão de curso em 2016 propôs a alteração 
da sua designação e da sua duração, pelo que passou a designar-se “Proteção Costeira e 
Fluvial “ e a ter a duração de dois semestres, sendo este o formato como se iniciará em 
2017/2018. 

 

Iniciativa estratégica IV - Estudar detalhadamente o universo de recrutamento 

1. Caraterizar o recrutamento do 1.º ciclo e MI através do concurso nacional de acesso 
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 Nota mínima  

O panorama geral sobre os colocados na FCT em relação à nota mínima32, é o que se 
apresenta na figura abaixo. Destaca-se o facto de em 2016/2017 a nota mínima média dos 
colocados na FCT ser superior à da UAlg (apenas ensino universitário), que se distanciou da 
média nacional. 

 
Figura 44 – Nota mínima dos colocados na 1ª fase do CNA – FCT, UAlg e País – 2013/2014 a 2016/2017 

 

Em 2016/2017, os cursos com colocados detentores das notas mais baixas foram 
Arquitetura Paisagista e Biotecnologia e o curso em que os colocados tinham notas mais 
elevadas foi Ciências Farmacêuticas. 

 

 
Figura 45 – Nota mínima dos colocados na 1ª fase do CNA por curso – 2013/2014 a 2016/2017 

 

 Colocados por opção 

                                                 
32 . Nota do último colocado 
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Quando analisamos as colocações por opção, conclui-se que os cursos de Biologia Marinha 
e Engenharia Informática foram aqueles que receberam mais colocados em 1ª opção. 
Também os colocados em Biotecnologia foram predominantemente de 1ª opção, pois 
apenas 1 foi colocado em 3ª opção. 

 
Figura 46 – Colocações por opção e por curso – 2016 

 Colocados por género 

As raparigas representam 48% dos colocados e são predominantes nos cursos de Biologia 
Marinha e Ciências Farmacêuticas, o mesmo acontecendo com os rapazes no curso de 
Engenharia Informática. 

 
Figura 47 – Colocados por curso e por género  – 2016 

 

 

 Colocados por idade  

Dos alunos colocados em cursos da FCT, 81% têm entre 18 e 19 anos. 
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Figura 48 – Colocados por curso e por idade - 2016 

Relativamente à origem dos colocados na 1ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino 
superior, constata-se que 43% são de Faro, 17% de Lisboa, 8% de Setúbal e os restantes 
vêm de todo o país. 

 

 Colocados por distrito de proveniência  

 
                           Tabela 12 - Inscritos 1.º ano, 1ª vez nos cursos de 3.º ciclo  

 

Quanto às escolas de Faro de onde provêm os colocados, o maior n.º (10) vem da Escola 
Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes e para o curso de Engenharia Informática. 

 

  

Distribuição dos colocados em 1ª fase por cursos de acordo com  Distritos
Distrito escolas 

Secund Agronomia

Arquitetura 

Paisagista Biologia

Biologia 

Marinha Bioquímica Biotecnologia

Ciências 

Farmacêuticas

Engenharia 

Informática

Gestão Marinha 

e Costeira Total Geral

Açores 1 1 2

Aveiro 1 1 2

Beja 2 2 3 3 1 11

Braga 4 3 1 1 9

Castelo Branco 2 1 3

Coimbra 2 2 1 5

Évora 1 4 2 2 9

Guarda 1 1

Leiria 2 2 1 5

Lisboa 5 13 3 7 8 1 37

Madeira 2 1 1 4

Portalegre 1 1

Porto 1 3 1 1 6

Santarém 3 2 3 8

Setúbal 3 4 2 3 4 1 17

Vila Real 1 1 2

Viseu 1 1 2

Faro 2 10 10 8 3 9 15 36 2 95

Total Geral 2 12 29 50 7 14 41 55 9 219
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2. Caraterizar o recrutamento do 2.º ciclo  

Os cursos de mestrado com mais candidatos mais jovens são Aquacultura e Pescas e 
Biologia Marinha e aquele que tem mais candidatos mais velhos é Gestão Sustentável de 
Espaços Rurais. 

 

 
Figura 49 – Idades dos candidatos aos mestrados da FCT 2016 

 

 Candidatos por género  

Os cursos de mestrado mais procurados por homens são Biologia Marinha e Engenharia 
Informática e os mais procurados por mulheres são Arquitetura Paisagista e Gestão 
Sustentável de Espaços Rurais. 

 
Figura 50 – Género dos candidatos aos mestrados da FCT 2016 
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 Candidatos por nacionalidade  

O n.º de candidaturas aos mestrados tem vindo a decrescer. 

Nos últimos anos as candidaturas nacionais têm crescido e com as internacionais verifica-
se uma tendência inversa, como se pode ver na figura abaixo 

 
Figura 51 – Candidaturas aos mestrados por nacionalidade 

 

II – VERTENTE INVESTIGAÇÃO; VALÊNCIAS E RESULTADOS 

Sobre a investigação em 2016, não foi possível recolher informação sobre valores, áreas 
científicas e fonte de financiamento dos projetos geridos pela UAIC e executados pelos 
docentes da FCT. 

1. Projetos de investigação 

Os projetos que aqui se apresentam são aqueles que são geridos pela UAIC e também pelo 
CCMAR, mas apenas aqueles de que os docentes da FCT são responsáveis. 

 
Figura 52 – N.º projetos I&D entre 2013 e 2016 (UAIC + CCMAR) 

Em relação ao n.º de projetos não há muito a acrescentar à figura acima, sublinhando-se o 
crescimento entre 2015 e 2016 (19%). 

Do ponto de vista das áreas em que se desenvolvem os projetos, a figura abaixo pode ser 
indicativa, pois os docentes estão integrados nos departamentos em função do seu perfil 
científico. 
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Figura 53 – Ratio docente com projetos/docente doutorado por departamento – 2013 a 2016 

Na perspectiva do n.º de docentes com projetos financiados relativamente ao total de 
docentes com doutoramento, por Departamento, pode-se concluir que a maior 
produtividade está no DQF e no DCTMA. É claro que o ideal seria uma razão igual a 1. 

Em 2016, e de acordo com os dados em análise, a eficiência do ponto de vista da 
investigação é maior no DQF, uma tendência que tem vindo a observar-se desde 2013. 

 

2. Publicações 

 

Em 2016 o número de publicações (fonte: ISI/WoK) dos docentes da FCT constituiu 54% do 
n.º de publicações do total dos docentes da Universidade do Algarve, o que revela o 
dinamismo dos docentes da Faculdade ao nível da investigação e produção científica. 
Também se verifica que o nº de publicações associadas a docentes da FCT tem vindo a 
aumentar ligeiramente desde 2014. Não menos relevante é o facto de o nº de docentes da 
FCT associados a publicações indexadas ter aumentado em 2016. 

 

 

 
Figura 54 – Publicações 2013 a 2016 – N.º docentes e N.º publicações 
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Neste período, e percentualmente, o maior n.º de artigos sai do DCBB e do DQF, o que se 
comprova com a figura abaixo. 

 
Figura 55 – Publicações por departamento (%)33  

 

 

A maior taxa de crescimento entre 2013 e 2016 observa-se no DEEI, seguido pelo DQF. 

 

 
Figura 56 – Ratio n.º artigos/&N.º docentes c/pub por Departamento 

. 

                                                 
33. N.º docentes com publicações/N.º publicações por departamento 
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III – VERTENTE EXTENSÃO; VALÊNCIAS, DESAFIOS, INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E 
RESULTADOS 

 

Iniciativa estratégica I – Desenvolver e participar em projetos de extensão. Promover um 
maior acesso interno à informação sobre os projetos de extensão em curso, ou para os 
quais a Universidade do Algarve é desafiada 

 

1. Informação sobre as atividades de extensão 

As atividades de extensão que materializam a ligação às empresas e outros organismos 
regionais e nacionais são simultaneamente uma forma de divulgar o que se ensina e o que 
se investiga na FCT. Estas atividades são realizadas pelos docentes e não docentes da FCT. 

 

 Patentes 

No ano de 2016 foram requeridas, pelos docentes da FCT, 5 patentes. 

 

 Prestações de serviço 

Em 2016 a FCT executou 16 prestações de serviço 34 , principalmente para Empresas 
regionais e Organizações sem fins lucrativos e para a Administração Pública Central e 
Regional. Estas prestações de serviço traduzem-se principalmente em estudos, pareceres 
e consultorias. 

O LAQ realizou 11 prestações de serviço, na sua maioria para empresas privadas e regionais. 

 
Figura 57 – N.º prestações de serviço entre 2013 e 2016  

 

Os centros de investigação associados à FCT, e em especial o CCMAR e o CIMA, também 
realizaram prestações de serviço e outras atividades de extensão, que não estão incluídas 
no n.º acima referido. 

 

 Equipa UAlg 

Na UAlg há uma equipa de docentes – Equipa UAlg - que se disponibiliza para proferir 
                                                 
34 Geridas pela UAIC 
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palestras nas escolas do ensino básico e secundário, por vezes sobre os temas sugeridos 
pelas próprias escolas. Nessa equipa incluem-se os docentes da FCT. Desde 2014 que o n.º 
de docentes da FCT envolvidos na Equipa UAlg tem vindo a crescer, bem como o nº de 
locais onde se realizam as palestras. 

As palestras realizam-se pelo Algarve. Em 2016 os docentes da FCT estiveram em 12 locais 
diferentes tendo as sessões decorrido entre Portimão e Vila Real de Sto António. 

 
Figura 58 – Equipa UALg/FCT – N.º docentes e palestras entre 2014 e 2016  

 

 Ciclos de seminários organizados no âmbito de cursos e abertos à comunidade 

Foram organizados vários ciclos de seminários no âmbito de cursos da faculdade e abertos 
à comunidade, dos quais se destacam: 

• Seminários de Hortofruticultura; 
• Seminários de Arquitetura Paisagista; 
• Ciclo de seminários em Inovação Química e Regulamentação; 
• Ciclo de seminários em Qualidade em Laboratórios de Análises Químicas. 

Os Centros de Investigação associados à FCT organizam ciclos de seminários para os quais 
convidam todos os docentes e alunos da faculdade. 

 Acordos específicos 

Para além dos protocolos assinados pelo Reitor da UAlg, existem acordos ou protocolos 
específicos que são firmados pela FCT. 

Como se pode constatar na figura abaixo, a maior fatia desses protocolos tem como objeto 
os estágios dos alunos. 

 

 
Figura 59 – Protocolos assinados pela FCT e seu objeto 
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Considerou-se cooperação a colaboração com instituições de ensino superior e de ensino 
secundário, e empresas, para efeitos de formação. Os protocolos que têm como objetivo 
estudos técnicos traduzem-se em prestações de serviço. 

 

 Dia aberto 

No Dia Aberto a Universidade do Algarve abre as suas portas a toda a comunidade de forma 
a divulgar a sua oferta formativa e restantes atividades. Em 2016, o Dia Aberto realizou-se 
a 18 de fevereiro, tendo a FCT oferecido 22 atividades, que foram visitadas sobretudo por 
alunos do 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos. 

 

 Cursos de Verão 

Em 2016, a FCT participou nos Cursos de Verão com a oferta de 4 cursos nas áreas de 
Ciências da Vida, Farmacêuticas e da Informática, nos quais se inscreveram 64 participantes. 
Estes cursos têm como objetivo estimular o interesse pelas diferentes áreas de ensino e 
investigação que a faculdade abrange. 

 

IV – VERTENTE GOVERNANÇA; DESAFIOS E RESULTADOS 

 

 Aspetos financeiros 

Em 2016, a distribuição das receitas e despesas por grandes grupos de atividades 
desenvolvidas pela Faculdade está representada na tabela seguinte: 

 
Tabela 13 – Distribuição recursos financeiros por grupo de atividade: ensino e funcionamento, prestação de serviços 

e outras atividades - 2016 

 

A informação é apresentada em conjunto, no que respeita às atividades de ensino e 
funcionamento, uma vez que a receita e despesa para estas atividades é frequentemente 
transversal35. 

É de destacar que no valor das receitas estão incluídas as propinas dos 2.ºs ciclos, incluindo 
Erasmus mundus, do 3.º ciclo e bolsas de doutoramento atribuídas pela Fundação para a 

                                                 
35 . Em abono da verdade, a nova aplicação informática para esta área revela algumas deficiências na 

desagregação das receitas e despesas e por isso não é possível distinguir com rigor o tipo de atividade. 

Atividades

Receita  em Tesouraria      

( inclui saldos 

anteriores )

Total de Despesas 

Cabimentadas

Ensino (inclui functo) 245.498,83 € 238.340,31 €

Prestação de Serviços 71.123,83 € 65.961,71 €

Outras Atividades 67.609,68 € 53.420,81 €

TOTAIS 384.232,34 € 357.722,83 €
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Ciência e Tecnologia, que correspondem respetivamente, a 64% e 46%, sendo a parte 
restante retida pela Reitoria, a título de overhead.  

Nas despesas relativas ao ensino estão incluídas aquelas que se referem aos 3 ciclos 
(equipamentos, consumíveis e outros bens utilizados no ensino) e ao funcionamento geral 
da FCT. 

Nas receitas e despesas constantes da tabela 16, não se incluem as prestações de serviço 
resultantes de contratos e/ou acordos específicos, executados pelos trabalhadores da 
Faculdade, cuja gestão financeira é assegurada pela UAIC. 

A Universidade, e por isso a Faculdade, ainda não aderiram ao modelo de contabilidade 
analítica, que tornaria mais transparente a afetação da despesa e da receita. 

Ainda em relação à despesa, na tabela 16 não constam os encargos com pessoal, pois estes 
são assumidos centralmente pela Reitoria. 

 

 Manutenção e reabilitação dos laboratórios, salas de aula e equipamentos e serviços 

 

No ano de 2016 foi feito um esforço no sentido de melhorar as condições laboratoriais para 
as aulas, através da aquisição, manutenção e/ou reparação do material e equipamentos de 
laboratórios, pois já há vários anos que isso não acontecia. 

Dada a falta de salas de informática para o ensino nas áreas da informática, foi ainda 
adaptada 1 sala para este efeito, no edifício 1, tendo sido também adquiridos novos 
equipamentos para 2 outras salas, no âmbito de um projeto institucional. 

Foi também equipada 1 sala de videoconferência para servir os mestrados Erasmus mundus 
em Inovação Química e Regulamentação e em Qualidade em Análises, cuja parte curricular 
(1.º ano), em 2016/2017 funcionou na Universidade do Algarve. 

De referir ainda que foram efetuadas reparações em estufas do complexo Horto, o que 
permitiu a melhoria da qualidade do ensino na área de agronomia. 

Quanto aos equipamentos, foram reparados os seguintes: 

 
Tabela 14 – Equipamento de laboratório reparado - 2016 

Foram adquiridos alguns equipamentos laboratoriais, que permitiram melhorar a 
qualidade do ensino. Foram também adquiridos equipamentos informáticos que 
permitiram melhorar o desempenho do secretariado da direção e dos conselhos científico 
e pedagógico e o apoio técnico-administrativo no desenvolvimento das suas atividades. 
 

Manutenção N.º

Espectrofotómetro 1

Autoclaves e respetivos consumíveis 9

Equipamentos de purificação de água e 

respetivos consumíveis 3

Lupas e acessórios 80

Microscópios 86
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Tabela 135 – Equipamento adquirido - 2016 

 

V – PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DE CURSOS 

 

1. Avaliação e acreditação em 2016 

 Cursos em funcionamento e novos ciclos de estudos 

A FCT apresentou um novo ciclo de estudos para acreditação pela A3ES, a licenciatura em 
Gestão Marinha e Costeira, que foi acreditado em 2016. 

Neste ano foram submetidos para avaliação e acreditação pela A3ES dois cursos: a 
licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão e o mestrado em Materiais 
Avançados e Nanotecnologia para Bioelectrónica e Nanomedicina. 

O curso de mestrado em Biodiversidade e Conservação Marinha foi substituído por um 
novo mestrado Erasmus mundus, com a designação de Recursos Biológicos Marinhos. 

Relativamente aos cursos em funcionamento, foram submetidos à A3ES, para renovação, 
o curso de Doutoramento em Ciências do Mar e o Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas. 

 

VI - OUTRAS ATIVIDADES 

1. Eventos sociais que promovem o convívio e a coesão da FCT 

 Comemoração do dia da FCT  

A FCT comemora o seu aniversário no dia 29 de maio, o dia da publicação, em Diário da 
República, dos seus Estatutos. 

Com o objetivo de cativar os estudantes do 1.º ciclo para os cursos de 2.º ciclo, a FCT 
aproveita as comemorações do aniversário da Faculdade para dar a conhecer esses cursos, 

Aquisição N.º

Termoacumulador 1

Gerador de funções 1

Durómetro 1

GPS 2

Placas de agitação/aquecimento 2

Microscópio c/ Câmara digital 1

Evaporador 1

Controlador de vácuo 1

Computador portátil 1

Computador 4Espectrofotómetro de Absorção 

Molecular UV-VIS (c/ acessório de 

Refletância Difusa, sistema de 

tratamento de dados e computador 

incorporados). 1
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o que se materializa com a apresentação dos cursos pelos respetivos diretores, numa 
sessão preparada para o efeito. 

No sentido de premiar a excelência, a Faculdade atribui um prémio aos estudantes que, 
para além de um aproveitamento de nível muito bom ou excelente, realizam ações 
comunitárias que evidencia a sua consciência social. O prémio traduz-se na oferta, pela 
faculdade, do pagamento das propinas do ano letivo seguinte. Em 2016 houve 5 
candidaturas (2 para a categoria I, 2 para a categoria II e 1 para a categoria III) e foram 
premiados 3 estudantes (1 para cada categoria). 

 

 Almoço de Natal  

A Direção organiza um almoço de Natal, em ambiente descontraído e que permite o bom 
convívio entre trabalhadores docentes e não docentes. 

 

2. Promoção de atividades pelos estudantes 

É ainda de destacar o envolvimento dos estudantes da FCT na dinamização de diferentes 
atividades de interesse, através dos seus núcleos, nomeadamente do NAPUA–Núcleo de 
Arquitetura Paisagista (https://www.behance.net/gallery/.../NAPUA-Nucleo-de-
Arquitetura-Paisagista-UALG), do NAS–Núcleo de Atividades Subaquáticas (https://pt-
pt.facebook.com/nasualg/), do NEBQUAL–Núcleo de Estudantes de  Bioquímica 
(https://sites.google.com/site/nebqual/nebqual), do NEBUA–Núcleo de Estudantes de 
Biologia (http://nebua-aaualg.wixsite.com/nebua/escritorio), do NECiFarm–Núcleo de 
Estudantes de Ciências Farmacêuticas (http://necifarm.weebly.com/), do NEI–Núcleo de 
Eletrónica e Informática (https://www.facebook.com/neiualg) e do NEO–Núcleo de 
Estudantes de Oceanografia (https://www.facebook.com/NEO.AAUAlg/). 
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