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Assunto: proposta de contratação do Doutor Athanasious Vourvopoulos como Professor Auxiliar
Convidado (15%) ao abrigo do art.º 32 A do ECDU durante o primeiro semestre de 21-22.
Os docentes do Departamento de Bioengenharia (DBE) do Instituto Superior Técnico exercem a sua
atividade de investigação em vários institutos, nomeadamente no iBB (Instituto de Bioengenharia e
Biociências), IT (Instituto de Telecomunicações), ISR (Instituto de Sistemas e Robótica) e INESC MN (INESC
Microssistemas e Nanotecnologias). Estes institutos, que são líderes nacionais e internacionais nas suas
áreas de competência, têm nos últimos anos recrutado um número significativo de jovens investigadores
doutorados. A direção do Técnico tem encorajado o envolvimento destes investigadores, em geral com
excelente currículo científico, no ensino dos vários cursos oferecidos pelo Técnico, e a direção do DBE está
de acordo com esta política. Esta proposta de contratação vai exatamente nesse sentido.
Athanasious Vourvopoulos, Investigador Júnior, contratado em 2020 ao abrigo do Concurso Estímulo ao
Emprego Científico Individual da FCT e a trabalhar no LASEEB/ISR/LarSys na área das interfaces cérebrocomputador em sistemas de reabilitação motora tem o perfil científico adequado 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.
Em resumo, com base no que atrás ficou expresso, é do maior interesse do Departamento de
Bioengenharia do Instituto Superior Técnico poder contar com a colaboração e apoio do Doutor
Athanasious Vourvopoulos nas suas diversas ofertas formativas, ao nível do 1º, 2º e 3º ciclos, pelo que
propomos a sua contratação como Professor Auxiliar Convidado (15%) ao abrigo do art.º 32 A do ECDU por
um período de 6 meses durante o 1º semestre do ano letivo de 21-22.
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