












 

 
 
 
 

Despacho  

para ser divulgado na página da internet da Faculdade de Medicina e da ULisboa 

 

Provas Acad/841/20 

 

Por meu despacho de 29 de abril de 2020, proferido no uso de competências cometidas, são nomeados 

para fazerem parte do júri das provas de mestrado em Neurociências desta Faculdade, requeridas pelo 

Licenciado Daniel Mateus Correia: 

Presidente: Doutor Mamede Alves de Carvalho, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa; 

Coorientadora: Doutora Sandra Cristina Henriques Vaz, Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa; 

Vogal: Doutor Michael Orger, Investigador Principal da Fundação Champalimaud. 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 29 de abril de 2020. 

 

O Diretor, 

 

 

 

Prof. Doutor Fausto J. Pinto 

 

 

 









	  

	  
	  
	  

EDITAL	  

Professor	  Doutor	  José	  Augusto	  Gamito	  Melo	  Cristino,	  Professor	  Catedrático	  e	  Presidente	  do	  Conselho	  

Científico	  da	  Faculdade	  de	  Medicina	  da	  Universidade	  de	  Lisboa,	  faz	  saber	  que:	  	  

1	  –	  De	  acordo	  com	  o	  Despacho	  Provas	  Acad/860/20	  de	  23	  de	  julho	  de	  2020,	  do	  Diretor	  da	  Faculdade	  

de	  Medicina	  da	  Universidade	  de	  Lisboa	  foi	  designado	  o	  júri	  da	  prova	  pública	  da	  Licenciada	  Ana	  Maria	  

Trigo	   Pereira	   Rodrigues	   conducente	   ao	   grau	   de	  mestre	   em	  Doenças	  Metabólicas	   e	   Comportamento	  

Alimentar	   da	   Faculdade	   de	   Medicina	   da	   Universidade	   de	   Lisboa,	   presidido	   pelo	   Doutor	   Manuel	  

Diamantino	  Pires	  Bicho,	  Professor	  Catedrático	  da	  Faculdade	  de	  Medicina	  da	  Universidade	  de	  Lisboa;	  

2	  –	  O	  júri	  das	  referidas	  provas	  é	  constituído	  pelos	  seguintes	  vogais:	  

	  
− Doutora	  Zélia	  da	  Conceição	  da	  Costa	  Coelho	  Santos,	  Professora	  Auxiliar	  da	  Escola	  Superior	  de	  

Tecnologia	  da	  Saúde	  de	  Lisboa	  (Orientadora);	  

− Doutora	  Ana	  Pinto	  Bastos,	  Investigadora	  da	  Escola	  de	  Psicologia	  da	  Universidade	  do	  Minho;	  

3	  –	  A	  dissertação	  apresentada	  tem	  por	  título	  "Binge-‐Eating	  pré	  e	  pós	  cirurgia	  bariátrica	  e	  metabólica:	  

Revisão	  sistemática	  da	  literatura";	  

4	  –	  O	  ato	  público	  de	  defesa	  da	  dissertação	  realiza-‐se	  no	  dia	  16	  de	  setembro	  de	  2020,	  pelas	  10	  horas	  e	  

30	  minutos,	  nos	  termos	  do	  artigo	  5.º	  da	  lei	  1-‐A/2020,	  de	  18	  de	  março,	  por	  vídeo	  conferência	  à	  qual	  se	  

pode	  aceder	  aqui	  https://videoconf-‐colibri.zoom.us/j/5967879832.	  No	  início	  da	  prova	  pública	  deve	  ser	  

facultado	  à	   candidata	  um	  período	  até	  20	  minutos	  para	  apresentação	   liminar	  do	   trabalho.	  A	  duração	  

total	  não	  deve	  exceder	  1	  hora	  e	  30	  minutos,	  dispondo	  a	  candidata	  de	  tempo	  igual	  ao	  das	  intervenções	  

dos	  membros	  do	  júri; 

5	  –	  Concluídas	  as	  provas,	  o	  júri	  reúne	  e	  por	  votação	  nominal	  fundamentada,	  apensa	  à	  ata,	  procede	  à	  

apreciação	  e	  respetiva	  qualificação	  cujo	  resultado	  constará	  da	  ata.	  
	  

Faculdade	  de	  Medicina	  da	  Universidade	  de	  Lisboa,	  07	  de	  setembro	  de	  2020.	  
	  
	  

O	  Presidente	  do	  Conselho	  Científico	  da	  Faculdade	  de	  Medicina	  	  

	  
	  

(Prof.	  Doutor	  J.	  Melo	  Cristino)	  













 

 
 
 

EDITAL 

Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino, Professor Catedrático e Presidente do Conselho 

Científico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, faz saber que:  

1 – De acordo com o Despacho Provas Acad/825/20 de 17 de fevereiro de 2020, do Diretor da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa foi designado o júri da prova pública do Mestre Hugo 

Filipe de Castro Afonso conducente ao grau de mestre em Psicopatologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, presidido pelo Doutor António Diogo de Albuquerque Almeida Leite Telles 

Correia, Professor Associado com agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 

2 – O júri das referidas provas é constituído pelos seguintes vogais: 

 
 Doutor Doutor Samuel Filipe Gomes Pombo – Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa (Orientador); 

 Doutora Ivone Patrão – Professora Associada do Instituto Universitário de Ciências 

Psicológicas, Sociais e da Vida - ISPA; 

3 – A dissertação apresentada tem por Título “Codependência na perturbação de uso de álcool”; 

4 – O ato público de defesa da dissertação realiza-se no dia 04 de novembro de 2020, pelas 9 horas e 

30 minutos, nos termos do artigo 5.º da lei 1-A/2020, de 18 de março, por vídeo conferência à qual se 

pode aceder aqui https://videoconf-colibri.zoom.us/j/8287606522. No início da prova pública deve ser 

facultado ao candidato um período até 20 minutos para apresentação liminar do trabalho. A duração 

total não deve exceder 1 hora e 30 minutos, dispondo o candidato de tempo igual ao das intervenções 

dos membros do júri; 

5 – Concluídas as provas, o júri reúne e por votação nominal fundamentada, apensa à ata, procede à 

apreciação e respetiva qualificação cujo resultado constará da ata. 
 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 22 de outubro de 2020. 
 
 

O Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina  

 
 
 

(Prof. Doutor J. Melo Cristino) 







 

 

 

EDITAL 

Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino, Professor Catedrático e Presidente do Conselho 

Científico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, faz saber que:  

1 – De acordo com o Despacho Provas Acad/862/20 de 23 de julho de 2020, do Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa foi designado o júri da prova pública da Licenciada Joana Seabra Filipe 

conducente ao grau de mestre em Microbiologia Clínica e Doenças Infeciosas Emergentes da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, presidido pelo Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino, Professor 

Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 

2 – O júri das referidas provas é constituído pelos seguintes vogais: 

 

 Doutora Emília de Jesus da Encarnação Valadas, Professora Auxiliar da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa (Orientadora); 

 Doutor Jorge Luis Marques da Silva de Atouguia, Professor Associado Aposentado do Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa; 

3 – A dissertação apresentada tem por título "Doenças infeciosas importadas, no Serviço de doenças 

infeciosas do Hospital de Santa Maria, em 2008 e em 2018"; 

4 – O ato público de defesa da dissertação realiza-se no dia 23 de setembro de 2020, pelas 16 horas e 30 

minutos, nos termos do artigo 5.º da lei 1-A/2020, de 18 de março, por vídeo conferência à qual se pode 

aceder aqui https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832. No início da prova pública deve ser facultado 

à candidata um período até 20 minutos para apresentação liminar do trabalho. A duração total não deve 

exceder 1 hora e 30 minutos, dispondo a candidata de tempo igual ao das intervenções dos membros do 

júri; 

5 – Concluídas as provas, o júri reúne e por votação nominal fundamentada, apensa à ata, procede à 

apreciação e respetiva qualificação cujo resultado constará da ata. 

 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 10 de setembro de 2020. 
 
 

O Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina  

 
 
 
 
 
 

(Prof. Doutor J. Melo Cristino) 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832




 

 

 

 

EDITAL 

Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino, Professor Catedrático e Presidente do Conselho 

Científico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, faz saber que:  

1 – De acordo com o Despacho Provas Acad/838/20 de 29 de abril de 2020, do Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa foi designado o júri da prova pública da Licenciada Joana Isabel Ferreira 

Pires conducente ao grau de mestre em Nutrição Clínica, em regime de associação entre a Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa e a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa do Instituto 

Politécnico de Lisboa, com a colaboração da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, presidido 

pela Doutora Helena Maria Ramos Marques Coelho Cortez Pinto, Professora Catedrática da Faculdade de 

Medicina de Lisboa da Universidade de Lisboa; 

2 – O júri das referidas provas é constituído pelos seguintes vogais: 

 

 Doutora Catarina Ferreira Murinello de Sousa Guerreiro Fragoso Mendes, Professora Associada da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (Orientadora); 

 Doutora Carla Adriana da Cunha Santos, Nutricionista do Hospital Garcia de Orta; 

3 – A dissertação apresentada tem por título "Efeito da fibra solúvel em idosos com obstipação"; 

4 – O ato público de defesa da dissertação realiza-se no dia 02 de outubro de 2020, pelas 11 horas, nos 

termos do artigo 5.º da lei 1-A/2020, de 18 de março, por vídeo conferência à qual se pode aceder aqui 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832. No início da prova pública deve ser facultado à candidata 

um período até 20 minutos para apresentação liminar do trabalho. A duração total não deve exceder 1 hora 

e 30 minutos, dispondo a candidata de tempo igual ao das intervenções dos membros do júri; 

5 – Concluídas as provas, o júri reúne e por votação nominal fundamentada, apensa à ata, procede à 

apreciação e respetiva qualificação cujo resultado constará da ata. 

 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 10 de setembro de 2020. 
 
 

O Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina  

 
 
 
 
 
 

(Prof. Doutor J. Melo Cristino) 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832


	  

	  
	  
	  

EDITAL	  

Professor	  Doutor	  José	  Augusto	  Gamito	  Melo	  Cristino,	  Professor	  Catedrático	  e	  Presidente	  do	  Conselho	  

Científico	  da	  Faculdade	  de	  Medicina	  da	  Universidade	  de	  Lisboa,	  faz	  saber	  que:	  	  

1	  –	  De	  acordo	  com	  o	  Despacho	  Provas	  Acad/861/20	  de	  23	  de	  julho	  de	  2020,	  do	  Diretor	  da	  Faculdade	  

de	  Medicina	   da	   Universidade	   de	   Lisboa	   foi	   designado	   o	   júri	   da	   prova	   pública	   da	   Licenciada	   Juliana	  

Marques	  Correia	  conducente	  ao	  grau	  de	  mestre	  em	  Doenças	  Metabólicas	  e	  Comportamento	  Alimentar	  

da	  Faculdade	  de	  Medicina	  da	  Universidade	  de	  Lisboa,	  presidido	  pelo	  Doutor	  Manuel	  Diamantino	  Pires	  

Bicho,	  Professor	  Catedrático	  da	  Faculdade	  de	  Medicina	  da	  Universidade	  de	  Lisboa;	  

2	  –	  O	  júri	  das	  referidas	  provas	  é	  constituído	  pelos	  seguintes	  vogais:	  

	  
− Doutora	   Maria	   Isabel	   Augusta	   Cortes	   do	   Carmo,	   Professora	   Associada	   Convidada	   com	  

Agregação	  Aposentada	  da	  Faculdade	  de	  Medicina	  da	  Universidade	  de	  Lisboa	  (Orientadora);	  

− Doutora	  Ana	  Pinto	  Bastos,	  Investigadora	  da	  Escola	  de	  Psicologia	  da	  Universidade	  do	  Minho;	  

3	  –	  A	  dissertação	  apresentada	  tem	  por	  título	  "Ingestão	  Alimentar	  Compulsiva	  em	  adultos	  com	  excesso	  

de	  peso:	  frequência	  e	  relação	  com	  dietas	  realizadas";	  

4	  –	  O	  ato	  público	  de	  defesa	  da	  dissertação	  realiza-‐se	  no	  dia	  15	  de	  setembro	  de	  2020,	  pelas	  15	  horas,	  

nos	  termos	  do	  artigo	  5.º	  da	  lei	  1-‐A/2020,	  de	  18	  de	  março,	  por	  vídeo	  conferência	  à	  qual	  se	  pode	  aceder	  

aqui	  https://videoconf-‐colibri.zoom.us/j/5967879832.	  No	   início	  da	  prova	  pública	  deve	  ser	   facultado	  à	  

candidata	  um	  período	  até	  20	  minutos	  para	  apresentação	  liminar	  do	  trabalho.	  A	  duração	  total	  não	  deve	  

exceder	  1	  hora	  e	  30	  minutos,	  dispondo	  a	  candidata	  de	  tempo	  igual	  ao	  das	  intervenções	  dos	  membros	  

do	  júri; 

5	  –	  Concluídas	  as	  provas,	  o	  júri	  reúne	  e	  por	  votação	  nominal	  fundamentada,	  apensa	  à	  ata,	  procede	  à	  

apreciação	  e	  respetiva	  qualificação	  cujo	  resultado	  constará	  da	  ata.	  
	  

Faculdade	  de	  Medicina	  da	  Universidade	  de	  Lisboa,	  07	  de	  setembro	  de	  2020.	  
	  
	  

O	  Presidente	  do	  Conselho	  Científico	  da	  Faculdade	  de	  Medicina	  	  

	  
	  

(Prof.	  Doutor	  J.	  Melo	  Cristino)	  





 

 

 

EDITAL 

Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino, Professor Catedrático e Presidente do Conselho 

Científico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, faz saber que:  

1 – De acordo com o Despacho Provas Acad/859/20 de 23 de julho de 2020, do Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa foi designado o júri da prova pública da Licenciada Mariana Anete 

Cunha dos Santos Rijo Cirne Mira conducente ao grau de mestre em Cuidados Paliativos da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, presidido pelo Doutor Rui António Rocha Tato Marinho, Professor 

Associado com Agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 

2 – O júri das referidas provas é constituído pelos seguintes vogais: 

 

 Doutor Paulo Sérgio dos Reis Saraiva Pina, Assistente Convidado da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa (Orientador); 

 Doutora Dina Brígida Pereira Gaspar, Professora Auxiliar Convidada da Universidade do Algarve; 

3 – A dissertação apresentada tem por título "Tradução e validação da escala SPICTTM (Supportive & 

Palliative Care Indicators Tool) para a população portuguesa"; 

4 – O ato público de defesa da dissertação realiza-se no dia 15 de outubro de 2020, pelas 14 horas, nos 

termos do artigo 5.º da lei 1-A/2020, de 18 de março, por vídeo conferência à qual se pode aceder aqui 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832. No início da prova pública deve ser facultado à candidata 

um período até 20 minutos para apresentação liminar do trabalho. A duração total não deve exceder 1 hora 

e 30 minutos, dispondo a candidata de tempo igual ao das intervenções dos membros do júri; 

5 – Concluídas as provas, o júri reúne e por votação nominal fundamentada, apensa à ata, procede à 

apreciação e respetiva qualificação cujo resultado constará da ata. 

 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 10 de setembro de 2020. 
 
 

O Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina  

 
 
 
 
 
 

(Prof. Doutor J. Melo Cristino) 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832
















 

 

 

 

EDITAL 

Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino, Professor Catedrático e Presidente do Conselho 

Científico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, faz saber que:  

1 – De acordo com o Despacho Provas Acad/863/20 de 07 de julho de 2020, do Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa foi designado o júri da prova pública do Licenciado Ruben Bernardino 

Pedroso conducente ao grau de mestre em Microbiologia Clínica e Doenças Infeciosas Emergentes da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, presidido pelo Doutor José Augusto Gamito Melo 

Cristino, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 

2 – O júri das referidas provas é constituído pelos seguintes vogais: 

 

 Doutor Sérgio Joaquim Raposo Filipe, Professor Auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa (Orientador); 

 Doutor Carlos Jorge Sousa de São-José, Professor Auxiliar da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa; 

3 – A dissertação apresentada tem por título "Peptidoglycan hydrolases: Sub-cellular localization of 

pneumococcal LytA and LytB"; 

4 – O ato público de defesa da dissertação realiza-se no dia 13 de outubro de 2020, pelas 15 horas, nos 

termos do artigo 5.º da lei 1-A/2020, de 18 de março, por vídeo conferência à qual se pode aceder aqui 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832. No início da prova pública deve ser facultado ao candidato 

um período até 20 minutos para apresentação liminar do trabalho. A duração total não deve exceder 1 hora 

e 30 minutos, dispondo a candidata de tempo igual ao das intervenções dos membros do júri; 

5 – Concluídas as provas, o júri reúne e por votação nominal fundamentada, apensa à ata, procede à 

apreciação e respetiva qualificação cujo resultado constará da ata. 

 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 10 de setembro de 2020. 
 
 

O Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina  

 
 
 
 
 
 

(Prof. Doutor J. Melo Cristino) 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832






 

 

 

 

EDITAL 

Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino, Professor Catedrático e Presidente do Conselho 

Científico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, faz saber que:  

1 – De acordo com o Despacho Provas Acad/857/20 de 07 de julho de 2020, do Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa foi designado o júri da prova pública da Licenciada Sofia Alexandra 

Goulão da Silva conducente ao grau de mestre em Neurociências da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, presidido pela Doutora Ana Maria Ferreira de Sousa Sebastião, Professora 

Catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 

2 – O júri das referidas provas é constituído pelos seguintes vogais: 

 

 Doutora Marta de Aragão Pacheco Moita, Investigadora Principal da Fundação Champalimaud 

(Orientadora); 

 Doutora Sara Alves Xapelli, Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa; 

3 – A dissertação apresentada tem por título "pERK as a neuronal activity marker in Drosophila 

melanogaster"; 

4 – O ato público de defesa da dissertação realiza-se no dia 02 de outubro de 2020, pelas 14 horas, nos 

termos do artigo 5.º da lei 1-A/2020, de 18 de março, por vídeo conferência à qual se pode aceder aqui 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832. No início da prova pública deve ser facultado à candidata 

um período até 20 minutos para apresentação liminar do trabalho. A duração total não deve exceder 1 hora 

e 30 minutos, dispondo a candidata de tempo igual ao das intervenções dos membros do júri; 

5 – Concluídas as provas, o júri reúne e por votação nominal fundamentada, apensa à ata, procede à 

apreciação e respetiva qualificação cujo resultado constará da ata. 

 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 10 de setembro de 2020. 
 
 

O Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina  

 
 
 
 
 
 

(Prof. Doutor J. Melo Cristino) 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5967879832
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