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Ficha curricular do docente
1. Dados pessoais
Nome
Instituição de ensino superior
Unidade orgânica
Filiação em centro de investigação (se aplicável)
Categoria
Título de especialista
Área em que é reconhecido como especialista
Grau académico
Área científica deste grau académico
Ano em que foi obtido este grau académico
Instituição que conferiu este grau académico
Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%)
2. Outros graus académicos ou títulos
Ano
Grau ou título
Área
Instituição
Classificação
3. Atividades científicas - referenciar até 5 artigos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos (em formato APA style (American Psychological Association) - http://www.apastyle.org
4. Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) relevante para o ciclo de estudos - até 5 referências. Para estudos artísticos, referenciar até 5 atividades relevantes para o ciclo de estudos.
5. Outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica (até 5 referências)
6. Experiência profissional relevante (até 5 referências)
7. Distruibuição do serviço docente
Unidade Curricular
Ciclo de estudos
Tipo (1)
Nº total de horas de contato
(1) Tipologia: T - Ensino teórico; TP - Ensino teórico-prático; PL - Ensino prático de laboratório; TC - Trabalho de campo; 
S - Seminário; OT - Orientação tutorial; O - Outra
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