
 

 

 
 

EDITAL 
 
Doutor Rui Manuel dos Santos Malhó, Professor Catedrático e Presidente do Departamento de Biologia 

Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nomeado Presidente do Júri da prova de 

doutoramento no ramo em Biologia, especialidade de Biologia de Sistemas da Mestre Lúcia Alexandra Rosa 

dos Santos, por Despacho do Senhor Diretor e Presidente do Conselho Científico, no uso de competências 

delegadas, nos termos do disposto no 3.1 do Despacho n.º 2059/2022, de 16 de fevereiro, do Reitor da 

Universidade de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, faz saber que: 

1 – O júri das referidas provas é constituído pelos seguintes vogais: 

− Doutora Nicoletta Pedemonte, Principal Investigator and Team Leader  

Istituto Giannina Gaslini (Itália); 

− Doutor Claudio Mussolino, Research Group Leader and Principal Investigator 

Institute for Transfusion Medicine and Gene Therapy da University of Freiburg; 

− Doutor Carlos Miguel Ribeiro da Silva Farinha, Professor Associado com Agregação   

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Orientador); 

− Doutor Francisco Rodrigues Pinto, Professor Auxiliar  

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 
2 – A tese apresentada tem por título “Novel cell models to study Cystic Fibrosis - from disease mechanisms 
to new therapeutic approaches”. 
3 – O ato público de defesa da tese realiza-se no dia 03 de maio de 2022, pelas 14h30 com recurso ao sistema 
de videoconferência, através do link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84559118147 ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 5 º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

4 – A duração total não deve exceder as 2 horas e 30 minutos, dispondo o candidato de tempo igual ao das 
intervenções dos membros do júri;  

5 – Concluídas as provas, o júri reúne para proceder à apreciação e respetiva qualificação, por votação 
nominal fundamentada, cujo resultado constará de ata.  

 
Faculdade de Ciências, 
 

Doutor Rui Manuel dos Santos Malhó 

 

 Presidente do Júri  
(Ao abrigo da nomeação do Diretor e Presidente do Conselho Científico da FCUL)  
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