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ATA Nº 3 

Ao primeiro dia do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas e 

quarenta e cinco minutos, na sala de atos Professor João Carvalho da Escola Superior de 

Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), reuniu o júri designado para a 

apreciação das provas públicas requeridas pelo Licenciado Lourenço Miguel Araújo Gomes 

para atribuição do Título de Especialista na área disciplinar de Ciência e Tecnologia da 

Programação, especialidade de Programação de Dispositivos Móveis, no âmbito do acordo de 

associação estabelecido entre o IPCA, o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e o Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), nos termos do Decreto-lei nº 206/2009 de 31 de 

agosto, júri este nomeado pela senhora Presidente do IPCA, através do Despacho (PR) 

129/2021, de 29 de novembro, constituído pelo Prof. Doutor Vítor Hugo Mendes da Costa 

Carvalho, Professor Coordenador da Escola Superior de Tecnologia do IPCA, que preside, por 

delegação de competências proferida pelo Despacho nº 10533/2021, publicado no Diário da 

República, 2ª Série – Nº 256 – 26 de outubro e pelos vogais Prof. Doutor Leonel Domingues 

Deusdado, Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPB, Prof.ª Doutora 

Sara Maria da Cruz Maia Oliveira Paiva, Professora Adjunta da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do IPVC, Prof. Doutor João Carlos Cardoso da Silva, Professor Adjunto da Escola 

Superior de Tecnologia do IPCA, Engenheiro João Daniel Mota Oliveira, Membro do Colégio 

Nacional de Engenharia Informática, em representação da Ordem dos Engenheiros e 

Engenheiro Técnico Rui Jorge Silva Santos, Presidente do Colégio de Engenharia Informática, 

em representação da Ordem dos Engenheiros Técnicos. 

A reunião teve dois pontos na ordem de trabalhos: 

1. Realização da prova pública constituída pela apresentação, apreciação e discussão do 

currículo profissional, nos termos do disposto no art.º 5.º, alínea a) do Decreto-Lei nº 

206/2009 de 31 de agosto. 

2. Realização da prova pública constituída pela apresentação, apreciação e discussão do 

trabalho de natureza profissional, nos termos do disposto no art.º 5.º, alínea b) do 

Decreto-Lei nº 206/2009 de 31 de agosto. 
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Encontravam-se presentes todos os membros do júri, sendo que os membros Leonel 

Domingues Deusdado e João Daniel Mota Oliveira participaram na reunião por 

videoconferência. 

O Presidente do Júri, deu as boas-vindas a todos os membros do júri, bem como ao público 

presente, saudando a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros Técnicos e os 

Institutos Politécnicos de Bragança e de Viana do Castelo, que através do acordo celebrado 

com o IPCA, permitiram a concessão do título de especialista na área acima referida. 

De seguida, apresentou individualmente os membros do júri, fazendo referência aos principais 

aspetos académicos e profissionais de cada um deles. 

Aproveitou, ainda, para elucidar os presentes que, de acordo com a deliberação do júri 

constante da ata número dois, a prova desenvolver-se-ia da seguinte forma: 

Como metodologia de trabalho, ficou estabelecido que será dado ao candidato um período 

máximo de trinta minutos para que este apresente o seu curriculum profissional, seguindo-se 

a discussão deste pelos dois membros do júri designados para a arguição, dispondo cada um 

de um período máximo de 30 minutos repartidos com o candidato. No tempo restante, e até 

perfazer os noventa minutos reservados à discussão, os restantes membros do júri poderão 

intervir, garantindo que ao candidato seja concedido igual tempo para resposta. 

Relativamente à discussão e apreciação crítica do trabalho, será dado ao candidato um 

período máximo de sessenta minutos para apresentar o seu trabalho, seguindo-se a discussão 

deste pelos membros do júri designados para a arguição. No tempo restante, e até perfazer os 

sessenta minutos reservados à discussão, os restantes membros do júri poderão intervir, 

garantindo que ao candidato seja concedido igual tempo para resposta. 

 

O Presidente do Júri informou que, por deliberação do júri, o Engenheiro Técnico Rui Jorge 

Silva Santos e o Prof. Doutor Leonel Domingues Deusdado iriam fazer a discussão do 

curriculum profissional, e o Engenheiro João Daniel Mota Oliveira e a Prof.ª Doutora Sara 

Maria da Cruz Maia Oliveira Paiva, iriam fazer a arguição do trabalho de natureza profissional. 
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De seguida, dirigindo-se ao candidato, o Presidente do Júri convidou-o a iniciar a exposição do 

curriculum profissional, o que este fez de imediato.  

Terminada a exposição, o Presidente do Júri deu a palavra ao arguente Engenheiro Técnico Rui 

Jorge Silva Santos que cumprimentou os membros do júri e agradeceu o convite endereçado 

pelo IPCA. De seguida iniciou a sua arguição sobre o curriculum profissional do candidato, 

realçando a experiência académica do candidato no domínio da Programação de Dispositivos 

Móveis e as suas questões incidiram em particular na relação entre a atividade profissional que 

desenvolve e a sua atividade académica. Referiu, contudo, que o documento apresentado pelo 

candidato apresentava algumas inconsistências. O candidato esclareceu as inconsistências 

apresentadas no documento do curriculum profissional e respondeu com clareza e 

objetividade às questões colocadas e o Engenheiro Técnico Rui Jorge Silva Santos manifestou-

se satisfeito com as respostas obtidas terminando a sua arguição.  

 O Presidente do Júri deu a palavra ao arguente Prof. Doutor Leonel Domingues Deusdado, que 

começou por cumprimentar os elementos que integram o júri e agradeceu o convite 

endereçado pelo IPCA. Reconheceu a qualidade da formação técnico-científica e a experiência 

profissional do candidato, realçando as suas competências no domínio da Programação de 

Dispositivos Móveis. Colocou um conjunto de questões baseadas na experiência profissional do 

candidato, o qual respondeu com clareza e objetividade às questões formuladas. O Prof. 

Doutor Leonel Domingues Deusdado apreciou as respostas dadas pelo candidato, destacando 

a mais-valia que a sua experiência profissional confere ao meio académico. 

 De seguida, o Presidente do Júri convidou os restantes membros do Júri a interpelarem o 

candidato sobre questões que pretendessem ver respondidas por este. A Prof.ª Doutora Sara 

Maria da Cruz Maia Oliveira Paiva e o Engenheiro João Daniel Mota Oliveira, cumprimentaram 

os presentes e agradeceram o convite formulado para integrarem o júri das provas, tendo 

seguidamente tecido breves comentários sobre o curriculum do candidato e colocado algumas 

questões relativas à sua atividade profissional, tendo estes ficado de uma forma geral 

satisfeitos com as respostas obtidas.  
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Terminado o período de tempo destinado ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o 

Presidente do Júri deu por concluída a apreciação e discussão do curriculum profissional. 

 Decorrido o período de intervalo de 2 horas, o Presidente do Júri convidou o candidato a 

iniciar a exposição do trabalho profissional. 

Terminada a exposição, o Presidente do Júri deu a palavra ao arguente Engenheiro João Daniel 

Mota Oliveira que deu início à sua apreciação e arguição. Teceu comentários e formulou um 

conjunto de questões, tendo também apontado alguns erros formais e lacunas ao documento 

de suporte ao trabalho de natureza profissional. O candidato respondeu de forma concisa as 

questões colocadas. Concluída a discussão, o Engenheiro João Daniel Mota Oliveira manifestou 

estar satisfeito com as respostas do candidato. O Presidente do Júri deu a palavra à arguente 

Prof.ª Doutora Sara Maria da Cruz Maia Oliveira Paiva, que teceu comentários sobre o trabalho 

profissional apresentado, bem como apontado algumas lacunas na forma e organização do 

documento, tendo a discussão sido focada em questões metodológicas do trabalho. Após as 

respostas dadas pelo candidato, a Prof.ª Doutora Sara Maria da Cruz Maia Oliveira Paiva 

declarou estar, em termos gerais, satisfeita com as mesmas. 

De seguida, o Presidente do Júri convidou os restantes membros a interpelarem o candidato 

sobre questões que pretendessem ver respondidas por este. O Prof. Doutor João Carlos 

Cardoso da Silva começou por cumprimentar os elementos que integram o júri, o candidato e 

o público presente. Seguiu-se depois um período em que foram feitas várias questões, 

considerações e referências ao trabalho profissional, o que ocorreu também pela parte dos 

restantes membros do júri. Os membros do júri que formularam as questões declararam-se 

satisfeitos com as respostas dadas pelo candidato. Não havendo mais intervenções por parte 

do júri nem novas interpelações ao candidato, o Presidente do Júri deu por concluída a 

apreciação e discussão do trabalho profissional.  

Entretanto, o júri reuniu em sessão privada, a fim de se pronunciar sobre o mérito do 

candidato demonstrado na prova pública, tendo deliberado, por maioria, pelo resultado de 

APROVADO com base nos seguintes fundamentos: 
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a) Qualidade e relevância do curriculum profissional do candidato na área da 

Programação de Dispositivos Móveis para o exercício de funções docentes;  

  b) Pertinência e atualidade do tema do trabalho profissional;  

c)O candidato respondeu com clareza e elevado conhecimento técnico às questões 

colocadas pelo júri; 

d)A experiência profissional do candidato pode constituir uma mais-valia para a 

lecionação de unidades curriculares de cariz prático. 

Contudo, o júri entendeu, por unanimidade, que os aspetos formais do trabalho de natureza 

profissional teriam de ser corrigidos, concedendo ao candidato o prazo de 15 dias úteis para 

apresentar uma versão corrigida.  

 Face à deliberação tomada, o júri, por maioria, considerou que o candidato reúne as 

condições necessárias à posse do Título de Especialista em Programação de Dispositivos 

Móveis na área disciplinar de Ciência e Tecnologia de Programação, pelo que recomendou às 

instituições politécnicas envolvidas a sua concessão, nos termos definidos no Decreto-lei nº 

206/2009, de 31 de agosto.  

 Retomando a sessão pública, o Presidente do Júri informou pessoalmente o candidato da 

deliberação tomada. 

Nada mais havendo a tratar, pelas 18h30m, o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião 

da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida será assinada, por concordância de todos 

os membros do júri, pelo Presidente do Júri. 

 
 

O Presidente do Júri 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Professor Doutor Vítor Hugo Mendes da Costa Carvalho 
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