
 
 
 
 

ATA DE SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS AO MESTRADO EM TURISMO, 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (2ª Fase) 

 
 
ASSUNTO: Avaliação e Seriação dos candidatos ao Mestrado de Turismo, Inovação e 
Desenvolvimento (2ª Fase) 
 
Ao sétimo dia do mês de setembro reuniu o Júri, pela plataforma zoom, composto pela 
Doutora Alexandra Correia,  Professora Adjunta, coordenadora do Mestrado, pelo 
Doutor Carlos de Oliveira Fernandes, Professor Coordenador, pela Doutora Goretti 
Silva, Professora Adjunta, com a finalidade de selecionar os candidatos ao Mestrado de 
Turismo, Inovação e Desenvolvimento. 
 
Analisadas as candidaturas da segunda fase e após verificação do cumprimento de todos 
os requisitos definidos para acesso a este Mestrado e publicados no Edital de 30 de maio 
de 2021, os candidatos foram pontuados nas seguintes componentes e respetiva 
ponderação: Âmbito da Licenciatura (Turismo) e áreas afins (30%); Classificação da 
licenciatura ou equivalente (40%); Apreciação do Curriculum 
Académico/Técnico/científico (10%) e Apreciação do portefólio e da experiência 
profissional na área do mestrado (20%). Foram admitidos os seguintes candidatos, por 
ordem de pontuação obtida: 
 

Nome Resultado da 
ponderação 

Situação 

Maria José Leão Silva Machado 
 16 Admitida 

Daniela Alice Lima de Carvalho 
Caneja 16 Admitida 

Mariana Soraia Barros Caló 15 Admitida 
Vânia Maria Martins Coelho  15 Admitida 
Débora Barbara Santos Costa 15 Admitida 
Ana Carolina Faria Lopes 14 Admitida 
Mariana Martins Rodrigues 14 Admitida 
Rui Miguel Azevedo de Antas Moreira 14 Admitido 

 
Os resultados apresentados na tabela anterior foram obtidos, de acordo com o número 7 
do referido edital e são apresentados, de forma detalhada, em anexo à presente ata. 
 
Foram consideradas, também, as candidaturas que se seguem, por ordem alfabética, 
sendo apresentada a situação referente a cada uma:  
 

Nome Situação 

Cristiana Martins Gonçalves 
 

Admitida condicionalmente ao abrigo do art. nº 6 
da altera a Lei n.º 38/2020, de 18 de agosto (não 
alterado pel Lei n.º 35/2021 de 8 de junho) 

 
Íris Dantas Júlio Admitida condicionalmente ao abrigo do art. nº 6 



da altera a Lei n.º 38/2020, de 18 de agosto (não 
alterado pel Lei n.º 35/2021 de 8 de junho) 

 

Fabianna Bethsabat Morelli 

Admissão condicional medidante a apresentação 
dos documentos originais comprovativos do grau 
académico do candidato na matrícula, 
devidamente autenticados pelo agente consular 
português no país de origem do diploma e/ou 
legalizados pela Apostila de Haia 

A não entrega dos referidos documentos no período indicado, implicará o indeferimento 
das candidaturas na segunda fase. 

Foi considerada, ainda, a candidaturas que se segue, que, por não cumprir os requisitos 
estipulados no número 5 do referido edital, foi excluída.  
 

Nome Situação 
José Inácio Pascoal Candidatura excluída 

 
E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelos 
membros do Júri. 
 
Viana do Castelo, 8 de setembro de 2021 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Doutora Alexandra Correia 

(Coordenadora do Mestrado) 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Doutor Carlos de Oliveira Fernandes  

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Doutora Goretti Silva 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO DA ATA DE SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS AO MESTRADO EM 
TURISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (2ª Fase) 
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