
Professor Rogério Colaço 
Presidente do Instituto Superior Técnico 

Lisboa, 14 de maio de 2022 

Assunto: proposta de contratação do Doutor Athanasious Vourvopoulos como Professor 
Auxiliar Convidado (25%) ao abrigo do art.o 32-A do ECDU para o ano letivo de 2022-23, de 1 
de setembro de 2022 a 31 de julho de 2023.  

Athanasious Vourvopoulos (AV), Investigador Júnior, contratado pela IST-ID em 2020 ao 
abrigo do Concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual da FCT tem um percurso 
internacional relevante e um registo de publicações significativo na área das Interfaces 
Homem-Máquina em sistemas de reabilitação motora.  

Neste momento dá apoio ativo à coordenação do LASEEB/ISR/LarSys em várias vertentes do 
funcionamento do laboratório designadamente na gestão e manutenção da instalação de 
aquisição de sinais electrofisiológicos que é uma componente chave do LASEEB e onde muitos 
alunos do DBE realizam as suas teses. 

O Doutor AV colaborou no passado na lecionação das disciplinas de Neuromodulação e de 
Fundamentos de Interfaces Homem-Máquina do Mestrado em Engenharia Biomédica e tem 
também estado fortemente envolvido na coorientação de vários estudantes de Mestrado e 
de Doutoramento de Engenharia Biomédica na sua área de especialidade no contexto da área 
científica de Sistemas Biomédicos e Biossinais (SBB). 

Assim, o Doutor AV tem o perfil científico e experiência adequados para colaborar ativamente 
na lecionação das disciplinas opcionais de Neuromodulação (3 ECTS) e Fundamentos de 
Interfaces Homem-Máquina (3 ECTS), assim como dar apoio na lecionação das disciplinas de 
Neuroimagiologia (6 ECTS) e Técnicas avançadas de Imagiologia (3 ECTS), do Perfil de 
Imagiologia, Biossinais e Instrumentação Biomédica do Mestrado em Engenharia Biomédica.  

Considerando o que atrás ficou expresso, comunicamos que é do maior interesse do 
Departamento de Bioengenharia do Instituto Superior Técnico poder contar com a 
colaboração e apoio do Doutor Athanasious Vourvopoulos nas ofertas letivas acima referidas, 
pelo que propomos a sua contratação como Professor Auxiliar Convidado (25%) ao abrigo do 
art.o 32-A do ECDU de 1 de setembro de 2022 a 31 de julho de 2023. 

Com os melhores cumprimentos,  

 

João Sanches        Jorge Morgado 
Professor Catedrático       Professor Catedrático 


