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Unidade orgânica: ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO
MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – 3ª fase
Ano letivo 2021-2022
ACTA Nº 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao sexto dia do mês de outubro do corrente ano de 2021, pelas quinze horas, reuniu, na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o júri, constituído pelo Doutor António
Miguel Ribeiro dos Santos Rosado da Cruz, Doutora Maria Estrela Ribeiro Ferreira da Cruz e Doutor Luís
Miguel Cabrita Romero, nomeados para efetuar a seriação e seleção dos candidatos, na segunda fase de
candidaturas, ao curso de Mestrado em Engenharia Informática.
De acordo com o disposto no edital de candidatura tornado público no portal do IPVC, procedeu-se à
verificação das condições requeridas para a frequência do curso de Mestrado em Engenharia Informática, não
tendo havido lugar à seriação de candidatos por não ter sido totalmente preenchido o número de vagas
disponível.
Após a apreciação atenta dos documentos constantes dos processos de candidatura, o Júri selecionou os
candidatos conforme lista abaixo:
NOME DO CANDIDATO

Nº de
Candidatura

Muhammad Qasim Hussain Butt

18093

Observações
Admitido condicionalmente (*)

José Miguel Vieira Gama
18215
Suplente condicionalmente (**)
(*) Os documentos comprovativos do grau académico devem ser devidamente autenticados pelo agente consular

português no país de origem do diploma e/ou legalizados pela Apostila de Haia.
(**) Admissão condicionada à existência de vaga, e apresentação de certificado comprovativo de conclusão da
licenciatura, e consequente obtenção do grau de licenciado.
O júri decidiu ainda excluir os seguintes candidatos pelas razões apontadas:
NOME DO CANDIDATO

Nº de
Candidatura

Observações

André Filipe Ferreira Alves

18051

Certificado de licenciatura apresentado, juntamente com o CV,
não garantem os conhecimentos ou experiência de programação
exigidos para o Mestrado em Engenharia Informática.
Candidato em 1ª opção a outro curso de Mestrado.

Lorenna Evellin Nunes Gama

18216

Candidato em 1ª opção a outro curso de Mestrado.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e foi elaborada esta acta que vai ser datada e
assinada nos termos da lei, no caso, pelo Presidente do Júri e restantes elementos que constituem este Júri.
Viana do Castelo, 6 de outubro de 2021.
O Presidente do Júri:
_________________________________________
O primeiro Vogal:
_________________________________________
O segundo Vogal:
_________________________________________

