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Despacho n.º 13838/2016

Nos termos do disposto no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra, bem como na alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março e sucessivas alterações e dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, delego no docente indicado,
sem possibilidade de subdelegação, a presidência do júri da seguinte prova de doutoramento:
Prova(s) de doutoramento
Docente que preside ao júri da prova, por delegação
Doutorando

Designação do Curso
Nome

Categoria

Unidade Orgânica

Luís Miguel da Luz Caixinha Doutoramento em Engenharia José António de Carvalho Professor Catedrático Faculdade de Ciências e TecDuarte.
Biomédica.
Paixão.
nologia da Universidade de
Coimbra.
Nas faltas, ausências ou impedimentos do presidente do júri aplica-se o disposto no referido regulamento.
2 de novembro de 2016. — O Reitor, João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva.
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Despacho n.º 13839/2016
Nos termos do disposto no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra, bem como na alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março e sucessivas alterações e dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, delego no docente indicado,
sem possibilidade de subdelegação, a presidência do júri da seguinte prova de doutoramento:
Prova(s) de doutoramento
Docente que preside ao júri da prova, por delegação
Doutorando

Designação do Curso
Nome

Categoria

Unidade Orgânica

Matilde Mendonça dos Santos Doutoramento em Altos Estu- Maria Antónia Silva Fi- Professora Auxiliar Faculdade de Letras da Unidos em História.
gueiredo Lopes.
com Agregação.
versidade de Coimbra.
Nas faltas, ausências ou impedimentos do presidente do júri aplica-se o disposto no referido regulamento.
3 de novembro de 2016. — O Reitor, João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva.

Despacho n.º 13840/2016
Nos termos do disposto no Regulamento Académico da Universidade
de Coimbra, bem como na alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei
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n.º 74/2006, de 24 de março e sucessivas alterações e dos artigos 44.º
a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, delego no docente
indicado, sem possibilidade de subdelegação, a presidência do júri da
seguinte prova de doutoramento:

Prova(s) de doutoramento
Docente que preside ao júri da prova, por delegação
Doutorando

Designação do Curso
Nome

Categoria

Unidade Orgânica

Susana Maria Pereira da Silva . . . . . Doutoramento em Geogra- Norberto Nuno Pinto Professor Associado Faculdade de Letras da Univerfia, Geografia Humana.
Santos.
com Agregação.
sidade de Coimbra.
Nas faltas, ausências ou impedimentos do presidente do júri aplica-se o disposto no referido regulamento.
3 de novembro de 2016. — O Reitor, João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso n.º 14309/2016
Torna-se público que, ao abrigo dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo DecretoLei n.º 115/2013, de 7 de agosto, foi registada pela Direção-Geral do
Ensino Superior com o número R/A Ef 1730/2011/AL01, de 12 de
agosto de 2016, a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre em Modelação Estatística e Análise de Dados, a que se refere
o Despacho n.º 10875/2009, publicado no Diário da República, n.º 82,
(2.ª série), de 28 de abril; Declaração de Retificação n.º 1416/2009,
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publicada no Diário da República n.º 106 (2.ª série) de 2 junho e Declaração de Retificação n.º 1663/2011 publicada no Diário da República
n.º 211 (2.ª série) de 3 de novembro.
Ao abrigo do artigo 80.º do Decreto-Lei supramencionado, determino,
no uso de delegação de competências, que se proceda à publicação em
anexo, da estrutura curricular e do plano de estudos do curso agora
alterado, os quais entram em funcionamento a partir do ano letivo de
2017-2018.
1/9/2016. — O Vice-Reitor, António José dos Santos Neto.
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