
 
 

 

Ata de Seriação dos candidatos ao Mestrado em Engenharia Alimentar 
 

2021-2022 – 2ª fase 
 

 
 

Aos 7 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas onze horas, reuniu por 
videoconferência o júri constituído pelo Coordenador do curso Prof. Doutor Manuel Rui 
Fernandes Azevedo Alves, Prof. Doutora Rita Isabel Couto Pinheiro e Prof. Doutor Paulo 
Alexandre da Costa Fernandes, para apreciar as candidaturas, da 2ª fase, ao ciclo de 
estudos em Engenharia Alimentar. Assim, candidataram-se ao MEA, três candidatos, cuja 
admissão e seriação se encontra na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Candidatos ao MEA que reúnem condições de acesso e seriados de acordo com o edital 2020/21. 

Processo n.º Nome Curso Opção Nota Critérios Decisão 1 2 3 4 

16804 Pedro Gomes Pinheiro e Melo 

Licenciatura 
em Tecnologia 

Alimentar 
(ESAC) 

1ª 13 x x    Colocado 

16829   
Bruna Antunes Parente 

Licenciatura 
em Biquímica 

(UM) 
1ª 15 x x     Colocado 

17723 Ana Margarida da Rocha Alves 

Licenciatura 
em Tecnologia 

Alimentar 
(ESAC) 

1ª 15 x x     Colocado 

 
A admissão dos candidatos foi efetuada atendendo aos seguintes pontos: 
a) Titulares de um grau de licenciatura organizado em 180 ECTS, de acordo com os 

princípios do processo de Bolonha, nas áreas de ciência, tecnologia e/ou engenharia 
alimentares, ou em áreas afins. 

b) Titulares de uma licenciatura organizada em 5 anos letivos, anterior ao processo de 
Bolonha, nas áreas de ciência, tecnologia e/ou engenharia alimentares, ou afins. 

c) Titulares de um bacharelato ou 1° ciclo de uma licenciatura bietápica, anteriores ao 
processo de Bolonha, nas áreas de ciência, tecnologia e/ou engenharia alimentares, ou 
afins. 

d) Titulares de um grau académico estrangeiro que possa ser reconhecido pelo Conselho 
Técnico-Científico, como equivalente a qualquer dos graus referidos nos pontos 
anteriores. 

e) Detentores de um currículo profissional, académico e científico reconhecido pelo 
Conselho Técnico Científico como atestando capacidade para a realização deste ciclo 
de estudos. 

 



 
A seleção e seriação dos candidatos foi realizada tendo em consideração os critérios de 
seriação publicados no Edital de Concursos de Acesso ao Curso de Mestrado em 
Engenharia Alimentar, nomeadamente: 

1. Classificação da licenciatura ou equivalente; 
2. Âmbito da Licenciatura ou equivalente;  
3. Apreciação do Curriculum Académico/Técnico/científico; 
4. Apreciação do portefólio e da experiência na área do mestrado.  

Os candidatos colocados foram seriados por ordem, de acordo com os critérios de seleção 
indicados anteriormente.  

Após apreciação dos documentos submetidos constata-se que todos os candidatos 
cumprem os critérios de admissão. Nesse sentido, decidiu o Júri admitir todos os candidatos. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e lavrou-se a presente ata, que 
vai ser assinada por todos os membros do júri presentes. 

 

Viana do Castelo,  7 de setembro de 2021. 

 

 

 

Prof Doutor Manuel Rui Fernandes Azevedo Alves 

 

 

 

Profª Doutora Rita Isabel Couto Pinheiro 

 

 

 

Prof Doutor Paulo Alexandre da Costa Fernandes 
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