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Nome completo / Full name
Data de Nascimento / Birthday
Sexo / Gender
Nome em citações bibliográficas / Quoting name
Categoria profissional / Position
Domínio científico de actuação / Scientific domain
Endereço profissional / Professional address
Correio electrónico:
Homepage:
Graus Académicos / Academic Degrees (do mais recente para o mais antigo)
Vínculos profissionais / Professional Positions (do mais recente para o mais antigo)
Actividades de Ensino / Teaching activities (do mais recente para o mais antigo)
o Unidades Curriculares / courses
o Orientações / Orientations
 Doutoramento / Phd
 Mestrado / Master degree
 Orientação de outra natureza / Other orientation
o Participação no júri de Graus Académicos / Academic Degrees jury
participation
 Agregação / aggregation
 Doutoramento / Phd
 Mestrado / Master degree
 Provas de Aptidão Pedagógica Capacidade Científica / Evaluation of
Pedagogic readiness Cientific Ability
Actividades de Investigação e Desenvolvimento / Research and Development activities
(do mais recente para o mais antigo)
o Linhas de Investigação / Research fields
o Projectos de Investigação / Research projects
o Línguas Languages
o Membro de Associações Profissionais ou Científicas Professional or Scientific
Association membership
o Produção científica, técnica e artística/cultural (Scientific, technical and
artistical/cultural production)
 Livros publicados/organizados ou edições Published/organized books
or Editions
 Capítulos de livros publicados / Published book chapters
 Artigos em revistas com arbitragem científica / Papers in periodics with
scientific refereeing
 Trabalhos completos/resumidos em eventos com arbitragem científica
Papers in conference proceedings with scientific refereeing
 Prefácio, Preface
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Posfácio, Postface
Outra produção científica / Other scientific production
Apresentação oral de trabalho / Oral work presentation
Desenvolvimento de material didáctico ou pedagógico / Didactic and
pedagogic material development
 Organização de evento / Event organization
 Outra produção técnica / Other technical production
Actividades de Direcção e Administração / Management and Administration activities
Actividades de Conselhos, Comissões e Consultorias / Councils, Comissions and
Consultancy activities
Dados Complementares / Additional data
o Participação em Comissões de Avaliação / Evaluation comissions participation
o Participação editorial em revistas / Magazine editorial participation

