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Ata de Seriação dos candidatos ao Mestrado em Engenharia Civil e do Ambiente
2021-2022 – 1ª fase
Aos vinte e um dias do mês de julho de 2021, pelas 14:00 horas, reuniu na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) o júri constituído por Prof. Doutora Mafalda Lopes
Laranjo, Prof. Doutor Pedro da Silva Delgado e pelo Prof. Doutor Domingos António Garcia Ribas, nomeado
para avaliação das candidaturas ao Mestrado em Engenharia Civil e do Ambiente. Submeteram as suas
candidaturas 7 candidatos ao mestrado, seriados em função das suas habilitações académicas e experiência
profissional, não sendo, no entanto, relevante a sua seriação por não ter sido totalmente preenchido o
número de vagas disponível. Apreciando os documentos submetidos constata-se que um é diplomado em
Eng. Civil e do Ambiente e outro em Eng. da Construção Civil, tendo sido admitidos. Um candidato é
diplomado em Ciências e Tecnologia do Ambiente, tendo CV com experiência na área da Construção pelo
que foi também admitido. Três candidatos são titulares de cursos que não cumprem os requisitos para acesso
ao curso, nomeadamente uma licenciatura em Geografia e planeamento, uma licenciatura em Direito e
Menção da Administração Publica e uma licenciatura em Ciências Biológicas, pelo que não foram admitidos.
Uma candidata é titular de uma licenciatura em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores, pelo que
a sua admissão será condicional à avaliação através de uma entrevista com a Comissão de Curso, visto que a
licenciatura não pertence ao conjunto das formações de origem previstas no edital. Atendendo à análise das
candidaturas obteve-se a seriação conforme o quadro abaixo. Os candidatos que não têm a sua situação
processual regularizada devem fazê-lo o mais rapidamente possível. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião e foi elaborada esta ata que vai ser assinada pelo Presidente do Júri e restantes
elementos.
Viana do Castelo, 23 de julho de 2021

(Prof. Doutora Mafalda Lopes Laranjo)

(Prof. Doutor Pedro da Silva Delgado, Presidente do Júri)

(Prof. Doutor Domingos António Garcia Ribas)

Resumo da ata de seriação dos candidatos ao Mestrado em ECA - 2020-2021 – 1ª fase
n.º seriação
Situação
Observações
1º
Diplomado Admitido
Luis Filipe Novo Lima
2º
Diplomado Admitido
Nilton César Pereira Monteiro
3º
Diplomado Admitido
Mariana Marinho Pimenta Dantas Varela
4º
Diplomado Admissão condicional (*)
Ana Isabel Almeida Ferreira Pedregal
Diplomado Não Admitido
Paulo Gabriel Fernandes da Silva
Diplomado Não Admitido
MAISANIA OLIVEIRA NHAGA MENDONÇA
Diplomado Não Admitido
SAYONARA MARIA SILVA DOS SANTOS PONTES
(*) – Admissão condicional à realização de uma entrevista com a Comissão de curso para avaliar a afinidade
Nome

da formação de origem do(a) candidato(a)

Grelha de seriação dos candidatos ao Mestrado em ECA - 2021-2022 – 1ª fase

Processo
n.º

Situação
processual
Nome

CV e
Classificação experiência
Classificação
e âmbito da na área do
Final (0-20)
lic. (50%)
mestrado
(50%)

15473

Ana Isabel Almeida Ferreira Pedregal

ok

(*)

(*)

(*)

15491

Luis Filipe Novo Lima

ok

12

16

14

15438

Mariana Marinho Pimenta Dantas
Varela

ok

13

12

12,5

16418

Paulo Gabriel Fernandes da Silva

ok

(**)

(**)

(**)

15528

MAISANIA OLIVEIRA NHAGA
MENDONÇA

ok

(**)

(**)

(**)

15472

Nilton César Pereira Monteiro

ok

13

13

13

15411

SAYONARA MARIA SILVA DOS
SANTOS PONTES

ko

(**)

(**)

(**)

(*) – Licenciatura em área que poderá ser considerada afim, mediante entrevista a(o) candidato(a)
(**) – Excluído porque não respeita as Condições/Habilitações de Acesso que constam do Edital do curso

