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AVISO 
 
 

Assunto: Provas Públicas de Agregação do Doutor Nelson Costa Ribeiro 
 
 Comunica-se que as provas em epígrafe terão lugar no Auditório Cardeal Medeiros, 
na Universidade Católica Portuguesa, nos próximos dias 4 e 5 de março de 2021, perante o júri 
nomeado pelo despacho NR/J/0107/2019, de 11 de dezembro.  
 
 Estarão em presença a Senhora Reitora, Profª Doutora Isabel Maria de Oliveira 
Capeloa Gil, que preside, e o candidato. 
  
 Dadas as restrições aplicadas pelo estado de emergência no país, no seguimento do 
decreto-lei nº 3-C/2021 de 22 de janeiro e comunicado da Reitora com a mesma data, os restantes 
vogais participarão por videoconferência, através da plataforma zoom. 
 

O calendário das provas é o seguinte: 
 
5ª feira, 4 de Março - 12.30 horas 
– Apreciação do currículo científico pelos Doutores Rui Cádima, professor catedrático 

da Universidade Nova de Lisboa e Maria Luísa Homem Leal de Faria Geraldes Barba, professora 
catedrática da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa; 

- Análise relatório relativo ao programa, conteúdo e métodos e ensino teórico da unidade 
curricular, a cargo do Doutor Manuel Joaquim Silva Pinto, professor catedrático da Universidade 
do Minho. 

 
6ª feira, 5 de Março - 12.30 horas 
– Lição de síntese apresentada pelo candidato e sua apreciação crítica pelo Doutor Filipe 

Ribeiro de Menezes, professor catedrático da Maynooth University 
 

A apreciação do relatório e currículo e a sua discussão terão a duração máxima de duas 
horas. 

A lição de síntese terá a duração de sessenta minutos, podendo a sua discussão demorar, 
no máximo, o mesmo tempo. 

 
Para assistir às referidas provas, deverá enviar um email para Cristina Morgado 

(cmorgado@ucp.pt) com a sua identificação, até dia 2 de março de 2021. Receberá, por email, o 
link através do qual poderá aceder à defesa destas provas. 
 
Lisboa, 18 de fevereiro de 2021 
      

    A Reitora 

 


