
Proposta de renovação de contrato de Professor Auxiliar Convidado a 20% de Hugo Filipe Diniz 

Policarpo 

 

 

O Dr. Hugo Filipe Diniz Policarpo é Professor Auxiliar no Departamento de Ciências e Tecnologia (DCT) da 

Escola Naval (EN) desde Janeiro de 2020 e Professor Auxiliar Convidado na Área Científica de Projecto 

Mecânico e Materiais Estruturais (AC-PPME) no Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) do 

Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de Lisboa (UL) desde Setembro de 2020. É detentor do 

grau de Doutor em Engenharia Mecânica (concluído com distinção) no IST, obtido em 2013 e do grau de 

Mestre do IST, do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica - Área de Especialização de Produção. 

O Dr. Hugo Policarpo tem desenvolvido actividades de Investigação e Desenvolvimento, nomeadamente 

no IDMEC, tendo publicado 12 artigos em revistas científicas internacionais desde 2010, 40 publicações 

em actas de conferências internacionais desde 2008 e desenvolveu uma patente nacional. Participou 

como investigador, desde 2008, em 9 projectos, nacionais e internacionais, tendo sido responsável de 

tarefas, totalizando um financiamento ~6464 k€. 

O Dr. Hugo Policarpo tem também uma variada experiencia no âmbito do ensino universitário tendo 

leccionado diversas Unidades Curriculares (UCs), quer no IST, quer em outras instituições de ensino 

superior, nomeadamente: Teoria de Máquinas, Motores Térmicos, Mecânica Aplicada I e II, Desenho e 

Modelação Geométrica I e II, Desenho e Modelação Geométrica, Vibrações e Ruído e Materiais em 

Engenharia, para as quais tem contribuído com a criação de material pedagógico. A excelência no ensino 

é um dos seus pontos fortes, tenho sido anualmente distinguido com a classificação de docente 

excelente do IST desde 2015 nos Questionários de Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares 

(QUC). 

Assim, atendendo à sua experiencia anteriormente descrita, à longa e continuada colaboração com o 

Departamento de Engenharia Mecânica e a Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais em 

Engenharia, propõe-se a continuação da sua colaboração durante o próximo ano lectivo na UC de 

Vibração e Ruido e na UC Materiais em Engenharia do MEMec e LEMec, respectivamente. 

Face ao exposto, propõe-se a renovação do seu contrato como Professor Auxiliar Convidado a 20% por 

um período de 12 meses. 

 

Lisboa, 3 de Junho de 2022 

 
______________________________________________________ 
Maria de Fátima Reis Vaz  
(Prof. Associada c/ Agregação da ACPMME) 
 
 
______________________________________________________ 

José Miranda Guedes 
(Prof. Catedrático – Coordenador da ACPMME) 



 


