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PERCURSO ACADÉMICO _______________________________________________________________

– Secundário finalizado no ano lectivo de 2001/2002, na Escola Secundária Pluricurricular de Santa 

Maria Maior, com frequência no tecnológico de informática e com média final de 15 valores;

– Licenciatura em Engenharia Informática concluída em 2007, na Universidade do Minho, com média 

final de 14 valores, obtida por equivalência de LESI;

–  Primeiro ano do Mestrado de Informática concluído, em part-time, com  17 valores na UCE em 

Métodos Formais em Engenharia de Software e 15 valores  a Computação Paralela e Distribuída;

– Actualmente  a  frequentar  o  2º  ano  do  Mestrado  em  Informática  da  Universidade  do  Minho, 

realizando uma tese sobre sistemas e metodologias  de prova  para SPARK Ada para sistemas 

embebidos e de tempo-real.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL ____________________________________________________________

– Presença em diversas JOIN (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

– Presença em palestras do LIP sobre a EGEE, 2008, Universidade do Minho

– Presença no Fifth Overture Workshop, 2008, Braga

– Presença no CIC '09, Braga

– Presença na Spring School in Advanced Computing TACC@UP, 2009, Porto

– Presença na Advanced Seminar on Multicore Platforms, 2009, Braga 

– Participação numa BIC de 8,5 meses integrada no projecto PPC-VM, envolvendo a criação de uma 

linguagem  específica  de  domínio  para  especificação  de  paralelismo  em  aplicações,  usando 
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aspectos (2007)

– Participação  num  projecto  integrado  entre  a  Universidade  do  Minho  e  a  Critical  Software, 

envolvendo métodos formais e gramáticas livres de contexto, para a especificação, meta-validação 

e geração automática de regras de programação (2008)

– Participação numa BIC de 5  meses financiada  pelo  CCTC – HPG para o  desenvolvimento de 

técnicas de self-adaptation para  aplicações científicas,  usando mecanismos de checkpointing e 

restart, bibliotecas genéricas de concorrência e linguagens específicas de domínio. Investigou-se 

também a possibilidade de se abordar várias linguagens diferentes usando compilação de várias 

linguagens (principalmente C, C++ e vários Fortran) para máquinas virtuais e uso das técnicas a 

nível de bytecode (2009)

INTERESSE CIENTÍFICO EM_____________________________________________________________

– Métodos Formais:

– Metodologias e ferramentas para modelação, especificação, verificação e validação;

– Verificação e validação de sistemas embebidos e de tempo real;

– Verificação e validação de programas concorrentes e paralelos;

– Métricas para quantificação da qualidade de código.

– Computação paralela:

– Novas linguagens e bibliotecas para facilitar programação multi-core; ênfase em produtividade e 

engenharia invés de performance;

– Uso de linguagens puramente funcionais para o aumento de paralelismo.

– Programação declarativa funcional:

– Prototipagem rápida e capacidade expressiva;

– Exploração de paralelismo eficiente em memória partilhada.

– Tópicos de matemática ligados à teoria computacional

– Tipos dependentes e suas aplicações;

– Álgebras e co-álgebras.

EXPERIÊNCIA EM______________________________________________________________________

– Ferramentas de modelação, especificação e verificação

– Alloy, JML, SPARK, VDM, CCS

– Criação e uso de regras de codificação

– PMD e Semmle .ql

– Criação de Domain Specific Languages

– Aspect Oriented Programming (AspectJ e AspectC/C++)

– Ferramentas e técnicas de profiling e de optimização

– Plataformas e linguagens de programação:

– Java SE

– Haskell

– C
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–  .Net/Mono

– C# e F#

– LLVM

– Scripting:

– Bash, Python, Ruby, Lua

ARTIGOS_____________________________________________________________________________

– Adding self-adapation to scientific applications in the AspectGrid framework, Edgar Sousa, 

Eduardo Brito, Rui C. Goncalves, João Luís Sobral, Não publicado

– Verifying  Specification  Refinements:A  SPARK  vs.  ACSL  Comparative Case  Study, 

Eduardo Brito, Jorge Sousa Pinto, À espera de resposta (VTTSE 2009) 

OUTROS DADOS ______________________________________________________________________

– Conhecimentos aprofundados e fluência em inglês oral e escrito;

– Conhecimentos  rudimentares  da  língua  francesa  (leitura),  japonesa  (leitura,  escrita  e 

oralidade) e esperanto (leitura e escrita);

NOTAS ÀS DISCIPLINAS  _______________________________________________________________

Em anexo encontra-se a listagem das cadeiras e respectivas notas.

HOBBIES  ____________________________________________________________________________

– Música (Ouvir, compor e instrumentos musicais de cordas);

– Artes Marciais e Desportos de Combate;

– Cinema (Ver, realização, guionismo e edição);

– Línguas e culturas orientais, especialmente japonesa;

– Séries telivisivas;

– Leitura;

– Realização de arte digital

– Desenho e pintura;

– Fotografia digital.

– Escrita (Ficção e letras de músicas);

– Videojogos.
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