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Ata de Seriação dos candidatos ao Mestrado em Engenharia Civil e do Ambiente 
 

2021-2022 – 2ª fase 
 

Aos sete dias do mês de setembro 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 8 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 quatro são diplomados em Eng. 

Civil e do Ambiente ou Eng. Civil, tendo sido admitidos. Destes, o candidato Miguel Pedras deverá submeter o 

documento com a classificação de final de curso para regularização da situação processual. Dois candidatos 

são diplomados em Ciências e Tecnologia do Ambiente, tendo CV com alguma experiência na área do 

Ambiente pelo que foram também admitidos. Um candidato é titular de uma licenciatura em Engenharia de 

Redes e Sistemas de Computadores, e outro aluno é finalista do curso de Gestão, pelo que as suas admissões 

serão condicionais à avaliação através de uma entrevista com a Comissão de Curso e posterior aprovação do 

Conselho Técnico Científico, visto que estas licenciaturas não pertencem ao conjunto das formações de origem 

previstas no edital. No caso do candidato que é finalista, a sua admissão deverá ser condicional também à 

conclusão do ciclo de estudos anterior. 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, 7 de setembro de 2021 

 

(Prof. Doutora Mafalda Lopes Laranjo, Presidente do Júri) 

 

(Prof. Doutor Pedro da Silva Delgado) 

 

(Prof. Doutor Domingos António Garcia Ribas) 
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Resumo da ata de seriação dos candidatos ao Mestrado em ECA - 2021-2022 – 2ª fase 

Nome Situação Observações 
n.º 

seriação 
Luís Fernando Torres Coelho Diplomado Admitido 1º 

Miguel Pedras Diplomado Admitido 2º 

Karine Pereira Noronha Diplomado Admitido 2º 

Carlos Miguel Pereira da Costa Diplomado Admitido 4º 

Camila Custódio Moliner Diplomado Admitido 5º 

Diogo André Batista Pinheiro Diplomado Admitido 5º 

Carlos Filipe Diplomado Admissão condicional (*) 7º 

Hugo Rúben Lopes Magalhães Finalista Admissão condicional (*)(**) 7º 
(*) – Admissão condicional à realização de uma entrevista com a Comissão de curso para avaliar a afinidade 

da formação de origem do(a) candidato(a) e aprovação pelo Conselho Técnico-Científico 

(**) - Admissão condicionada à regularização da situação processual 

 

Grelha de seriação dos candidatos ao Mestrado em ECA - 2021-2022 – 2ª fase 

Processo n.º Nome Situação 
processual 

Classificação 
e âmbito da 

lic. (50%) 

CV e 
experiência 
na área do 
mestrado 

(50%) 

Classificação 
Final (0-20) 

16882 Carlos Miguel Pereira da Costa ok 15 10 12,5 

17647 Diogo André Batista Pinheiro (*) 14 10 12 

17800 Hugo Rúben Lopes Magalhães ok (**) (**) (**) 

17500 Luís Fernando Torres Coelho ok 15 14 14,5 

17770 Miguel Pedras (*) 12 14 13 

16867 Carlos Filipe ok (**) (**) (**) 
17359 Camila Custódio Moliner ok 12 12 12 
17766 Karine Pereira Noronha ok 14 12 13 

(*) – Está em falta o certificado de conclusão de licenciatura 

(**) – Licenciatura em área que poderá ser considerada afim, mediante entrevista a(o) candidato(a) e 

aprovação pelo Conselho Técnico Científico 
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