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FRANCISCO BESSONE ALVES 
Presidente do Conselho Cientifico 

FMH 

PÓS-GRADUAÇÃO EM STRENGTH & CONDITIONING 

Ata nº 2 

Aos 14 dias do mês de junho de 2021, pelas 12 horas reuniu, na Faculdade de Motricidade 

Humana (FMH), o Júri de Seleção dos candidatos ao curso de Pós-Graduação em Strength & 

Conditioning (7ª edição). Esta reunião teve por objetivo proceder à admissão dos candidatos e, 

posteriormente, seriar os candidatos admitidos. 

Os critérios de admissão e seriação foram aprovados na reunião do júri de 3 de maio de 2021 e 

constam da respetiva ata. 

Na primeira patte da reunião o júri procedeu à análise dos processos de candidatura, por forma 

a verificar os critérios de admissão. Todas as candidaturas que foram disponibilizadas pelos 

serviços da FMH foram aceites, já que cumpriam todos os critérios de admissão. 

Seguidamente, o Júri procedeu ao processo de seriação dos 11 candidatos admitidos, cumprindo 

os critérios definidos na reunião de 3 de maio, dele tendo resultado a seguinte lista de 

ordenação: 

NOME SERIAÇÃO PONTUAÇÃO 
João Pedro Dias Ferreira 1 7 

Vinicius Athaides Cateli 2 4 

João Nuno Simões 7 2 

Ana Rute Costa Gil 8 1.8 
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FRANCISCO BESSONE ALVES 
Presidente do Conselho Científico 

FMH 

Considerando os critérios definidos na ata nº 1, os candidatos da posição 1 à posição 2 devem 

ser informados de que podem proceder à sua inscrição no curso. Os restantes candidatos 

voltarão a ser seriados na segunda fase de candidatura, devendo aguardar pelo respetivo 

resultado. 

Nada mais havendo a tratar, os membros do júri deram por encerrada a reunião às 13 horas e 

10 minutos, desta se lavrando a presente ata, que depois de lida em voz alta vai ser por todos 

assinada. 

Face à atual situação de pandemia da Covid-19, os restantes elementos do júri (Maria João 

Valamatos, Gonçalo Vilhena de Mendonça) pronunciaram-se, por email, em sentido favorável 

à redação da presente ata 
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Te resa Violante 

De: 
Enviado: 
Para: 
Cc: 
Assunto: 

Boa tarde, 

Obrigado. 

Gonçalo Mendonça <gmendonca@fmh.ulisboa.pt> 
18 de junho de 202114:10 
'Maria João Valamatos'; 'Cláudia Pinho' 
'Secretariado Departamentos'; 'Pedro Pezarat' 
RE: PRONUNCIA FAVORÁVEL ATA 1 Ata da Reunião de Seleção e Seriação dos 
Candidatos ao Curso de Pós-Graduação em Strength & Conditioning (7ª edição) 
referente ao Ano Letivo 2021/2022 - 1.ª Fase 

Em resposta ao solicitado, pronuncio-me também favoravelmente à redação das Atas n!! 1- Critérios de Seriação e 
Ata nº 2 -Admissão Candidatos ao Curso de Pós Graduação m Strength & Conditioning (7ª edição) referente ao 
Ano Letivo 2021/2022 - 1.2 Fase. 

Cumprimentos 
Gonçalo V. Mendonça 

De: Maria João Vala matos <mjvalamatos@fmh.ulisboa.pt> 
Enviada: 18 de junho de 202111:54 
Para: 'Cláudia Pinho' <claudia@fmh.ulisboa.pt>; gmendonca@fmh.ulisboa.pt 
Cc: 'Secretariado Departamentos' <secretariado.departamentos@fmh.ulisboa.pt>; 'Pedro Pezarat' 
<ppezarat@fmh.ulisboa.pt> 
Assunto: RE: PRONUNCIA FAVORÁVEL ATA 1 Ata da Reunião de Seleção e Seriação dos Candidatos ao Curso de Pós
Graduação em Strength & Conditioning (7ª edição) referente ao Ano Letivo 2021/2022 - 1.ª Fase 

Bom dia, 

Espero que se encontrem bem! 
Em resposta ao solicitado, pronuncio-me favoravelmente à redação das Atas n!! 1- Critérios de Seriação e Ata n!! 2 
-Admissão Candidatos ao Curso de Pós Graduação m Strength & Conditioning (7ª edição) referente ao Ano Letivo 

2021/2022 - 1.ª Fase. 
Obrigada! 

Cumprimentos 
Maria João Valamatos 

De: Cláudia Pinho [mailto:claudia@fmh.ulisboa.pt] 
Enviada: 18 de junho de 202111:48 
Para: gmendonca@fmh.ulisboa.pt; Maria João Valamatos <mjvalamatos@fmh.ulisboa.pt> 
Cc: 'Secretariado Departamentos' <secretariado.departamentos@fmh.ulisboa.pt>; 'Pedro Pezarat' 
<ppezarat@fmh.ulisboa.pt> 
Assunto: PRONUNCIA FAVORÁVEL ATA 1 Ata da Reunião de Seleção e Seriação dos Candidatos ao Curso de Pós
Graduação em Strength & Conditioning (7!! edição) referente ao Ano Letivo 2021/2022 -1.i! Fase 

Bom dia, Srs. Profs Doutores 
Maria João Valamatos 
Gonçalo Mendonça 



No seguimento do e-mail infra, e de acordo com as diretrizes da FMH, solicita-se a V. Exas, que se pronunciem, por 
email, em sentido favorável à redação das Atas nº 1- Critérios de Seriação e Ata nº 2 - Admissão Candidatos, a 
fim de se dar seguimento ao processo. 

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional, apresento os meus melhores cumprimentos, 

Cláudia Pinho 

LISBOA j 

Departamento de Desporto e Saúde 1 Departamento de Educação Ciências Sociais e Humanidades 

Faculdade de Motricidade Humana 
Estrada da Costa 
1499-002 Cruz Quebrada - Dafundo 

+351 21 4149111 

De: Cláudia Pinho [mailto:claudia@fmh.ulisboa.pt] 
Enviada: 17 de junho de 202119:25 
Para: 'Pedro Pezarat' <ppezarat@fmh.ulisboa.pt>; Maria João Valamatos <mjvalamatos@fmh.ulisboa.pt>; 
'gmendonca@fmh.ulisboa.pt' <gmendonca@fmh.ulisboa.pt> 
Cc: 'Secretariado Depa rta mentas' <secretariado .depa rta mentos@f m h. u 1 is boa. pt> 
Assunto: INFORMAÇÃO ATA 1 Ata da Reunião de Seleção e Seriação dos Candidatos ao Curso de Pós-Graduação em 
Strength & Conditioning (7ª edição) referente ao Ano Letivo 2021/2022 - 1.ª Fase 

Boa tarde, Srs. Profs Doutores 
Pedro Pezarat 
Maria João Valamatos 
Gonçalo Mendonça 

Dando cumprimento ao solicitado, remete-se a informação da Dr.ª Elisabete Saragoça, da DGAA, sobre o assunto 
supracitado: 

"Para que o Sr. Presidente do Conselho Científico possa homologar a ata, a mesma deverá ser entregue ao CC na 
sua forma física e: 

- Assinada por todos os elementos do júri 
ou 
- Assinada por um elemento do júri com a seguinte indicação, tal como se verificou no ano passado - "Face à atual 
situação de pandemia da Covid-19, todos os elementos do júri se pronunciaram, por email, em sentido favorável à 
redação da presente ata." 

Solicitamos assim, o favor de informar os docentes para que procedam em conformidade, para que as atas 
possam ser divulgadas no site da FMH, seguros de que são cumpridas as normas legais .. " 

2 


