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 Faculdade de Arquitetura

Despacho n.º 6860/2017

Constituição de Júri para obtenção de equivalência ao grau 
de Doutor em Arquitetura

Mário de Oliveira Saleiro Filho
Em 13 de julho de 2017, foi aprovada por unanimidade, e em minuta 

na reunião do Conselho Científico da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa, a seguinte proposta de constituição de Júri 
para obtenção de equivalência ao grau de Doutor em Arquitetura do 
candidato Mário de Oliveira Saleiro Filho.

Presidente do Júri:
Doutor Fernando Moreira da Silva, Professor Catedrático e Presidente 

do Conselho Cientifico da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
de Lisboa;

Vogais:
Doutor José Jorge Boueri Filho, Professor Catedrático Convidado da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, vogal;
Doutor Hugo José Abranches Teixeira Lopes Farias, Professor Auxiliar 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, vogal;
Doutor José António Jacob Martins Cabido, Professor Auxiliar da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, vogal;
Doutor João António Costa Branco de Oliveira Pedro, Investigador 

Auxiliar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, vogal;
O Doutor Miguel João Mendes do Amaral Santiago Fernandes, Pro-

fessor Associado da Universidade da Beira Interior ficará como membro 
suplente.

14 de julho de 2017. — O Presidente do Conselho Científico, Doutor 
Fernando Moreira da Silva, Professor Catedrático.

310642536 

 Despacho n.º 6861/2017

Constituição de Júri para reconhecimento do grau
de Mestre em Design de Comunicação

Fátima de Carvalho Rocha

Em 13 de julho de 2017, foi aprovada por unanimidade, e em minuta 
na reunião do Conselho Científico da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa, a seguinte proposta de constituição de Júri 
para reconhecimento do grau de Mestre em Design de Comunicação 
da candidata Fátima de Carvalho Rocha.

Presidente do Júri: Doutor Fernando Moreira da Silva, Professor Cate-
drático e Presidente do Conselho Cientifico da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa;

Vogais:

Doutora Teresa Jesus Olazabal Cabral, Professora Auxiliar da Facul-
dade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, vogal;

Doutor Marco António Neves da Silva, Professor Auxiliar da Facul-
dade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, vogal;

Doutora Elisabete Rosado Rolo, Professora Auxiliar Convidada da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, vogal;

Doutora Maria Manuela Ferreira Mendes, Professora Auxiliar da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, vogal;

Doutora Margarida Maria de Oliveira Allen Gamito, Professora Au-
xiliar Aposentada do IADE da Universidade Europeia, vogal.

14 de julho de 2017. — O Presidente do Conselho Científico, 
Doutor Fernando Moreira da Silva, Professor Catedrático.

310642569 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 6862/2017
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do 
Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 
25 de março, subdelego a presidência do júri das provas de doutora-
mento no ramo de Física, desta Faculdade, requeridas pela Mestre Ana 
Isabel Martinho Henriques, no Doutor José Manuel de Nunes Vicente 

e Rebordão, Investigador Coordenador da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

13 de julho de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

310646773 

 Faculdade de Psicologia

Deliberação n.º 740/2017
O Conselho Científico da Faculdade de Psicologia da Universidade 

de Lisboa, na sua reunião de 22 de junho de 2017, com base no disposto 
do n.º 2 do artigo 33.º dos Estatutos da Faculdade de Psicologia da Uni-
versidade de Lisboa publicados em anexo ao Despacho n.º 16489/2013, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 19 de dezembro, e ainda 
nos termos do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, deliberou dele-
gar, no seu Presidente, Professor Doutor Leonel Garcia Marques, as 
seguintes competências:

a) Fixar o número de vagas e os critérios de admissão e seriação para 
os estudantes que se candidatem, através dos concursos especiais;

b) Fixar o número de vagas e os critérios de seriação para os es-
tudantes que se candidatem, através dos regimes de mudança de par 
instituição/curso;

c) Designar o júri a que se refere o n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento 
de ingresso e acesso para Estudantes Internacionais da Universidade 
de Lisboa;

d) Homologar as deliberações da Comissão de Creditação, nos ter-
mos previstos no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento de Creditações da 
Faculdade de Psicologia;

e) Nomear os orientadores de dissertações do curso de Mestrado 
Integrado em Psicologia;

f) Aprovar as propostas de Júris de dissertação do MIP, apresentadas 
pelos Coordenadores das Secções, ouvidos os orientadores respetivos;

g) Nomear os júris de admissão e seleção dos candidatos externos ao 
2.º ciclo do Mestrado Integrado em Psicologia;

h) Aprovar o reconhecimento de especialista de mérito para efeitos de 
orientação de dissertação de mestrado (n.º 1 do artigo 18.º REPGUL);

i) Aprovar o reconhecimento de especialista de mérito para efeitos 
de integração como membro de júri de provas de mestrado (n.º 4 do 
artigo 20.º REPGUL);

j) Decidir sobre os pedidos de reingresso nos cursos de doutoramento;
k) Designar os júris de admissão e seleção, no caso de candidaturas 

a doutoramento por concurso;
l) Decidir sobre os pedidos de prorrogação dos Cursos de Douto-

ramento;
m) Decidir sobre a aceitação dos pedidos de inscrição em Programas 

Intercalares de Doutoramento e sobre os relatórios finais dos Programas;
n) Decidir sobre a aceitação dos Registos Definitivos do tema e do 

plano da tese e confirmar a designação do orientador.

Consideram -se ratificados todos os atos praticados, desde 22 de ju-
nho de 2017, pelo supradelegado, no âmbito definido pela presente 
Deliberação.

22 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor Leonel Garcia Marques.

310644464 

 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 6863/2017
No exercício da competência que me é atribuída pela alínea x) do 

n.º 10 do art. 13 dos Estatutos do IST, aprovo o Regulamento para o 
Apoio a Prémios de Mérito a Alunos e Graduados do IST, publicado em 
anexo ao presente despacho e dele faz parte integrante.

Atento o disposto no artigo 139 do CPA, publique -se o presente 
despacho na 2.ª série do Diário da República e no sítio institucional do 
Instituto Superior Técnico na internet.

Uma vez que não é aplicável ao regulamento em anexo a previsão 
normativa constante do n.º 1 do artigo 141 do CPA, e tendo em conta 
a urgência em se lançarem os concursos nele previstos, a data da sua 
entrada em vigor do regulamento em anexo coincide, nos termos do 
artigo 140 do CPA, com a da aprovação deste despacho.

7 de julho de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Prof. Doutor Arlindo Oliveira.


