
 

 
DESPACHO (DirEST) N.º 29/2018 

 

Assunto: Nomeação do Júri da Prova Pública de defesa do trabalho de projeto do Mestrado 

em Engenharia Informática requerida pelo Licenciado Justino António Oliveira Neiva 

 

Considerando que o Licenciado Justino António Oliveira Neiva requereu Provas 

Públicas de Defesa do trabalho de projeto do Mestrado em Engenharia Informática, 

ministrado na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave, com o título "Construção de uma ferramenta web para a implementação de um 

processo de Negócio: processos de urbanismo "; 

 

Considerando que nos termos do artigo 30º, n.º 3 do Regulamento de Funcionamento e 

Avaliação dos Cursos de Mestrado do IPCA e do artigo 19º, nº1 alínea k) dos Estatutos 

da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, aprovados 

pelo Despacho nº7394/2012, publicado em Diário da República, 2ª Série, nº 104 de 29 

de maio de 2012, o Júri proposto foi aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da 

Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; 

 

Considerando que nos termos do artigo 22.º, nº1 do Decreto-lei n.º74/2006, de 24 de 

Março, alterado pelo Decreto-lei 107/2006, de 25 de Junho, a dissertação, o trabalho de 

projeto ou o relatório de estágio são objetos de apreciação e discussão pública por um 

Júri nomeado pelo órgão legal e estatutariamente competente do estabelecimento de 

ensino superior; 

 

Nos termos supra referidos e ao abrigo da delegação de competências da Presidente do 

IPCA através da alínea i) do Despacho n.º 9528/2017, publicado na 2.ª Série do Diário 

da República, n.º 203 de 20 de outubro, nomeio o júri para a Prova Pública de Defesa do 

trabalho de projeto do Mestrado requerida pelo Licenciado Justino António Oliveira 

Neiva. 

 



 

Presidente  

- Prof. Doutor Luis Gonzaga Martins Ferreira, Professor Adjunto do Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave, na qualidade de Presidente do Júri, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do 

artigo 30º do regulamento de Mestrados do IPCA e do Despacho (DirEST) N.º 23/2018. 

 

Vogais 

- Prof.ª Doutora Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo, Professor Associada com 

Agregação da Universidade do Minho, na qualidade de arguente;  

- Prof. Doutor Nuno Alberto Ferreira Lopes, Professor Adjunto do Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave, na qualidade de orientador. 

 

Título do trabalho de Projeto do Mestrado: “"Construção de uma ferramenta web para 

a implementação de um processo de Negócio: processos de urbanismo " 

 

Barcelos, 12 de julho de 2018. 

 

 

O Diretor da Escola Superior de Tecnologia 

 

 

 

__________________________ 

Vítor Hugo Mendes da Costa Carvalho 


