
 

 

  
 

 

 

 

Sebastião José Cabral Feyo de Azevedo 

 

Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Química da FEUP. Membro da Ordem dos Engenheiro 

com o Grau de Conselheiro e  membro da Academia de Engenharia.  

Atualmente é Diretor da FEUP, Reitor eleito da Universidade do Porto, membro do Conselho Geral da Porto 

Business School (Escola de Negócios da Universidade do Porto) e membro do Conselho Nacional para a 

Ciência e a Tecnologia. 

No passado recente foi, nomeadamente : (i) Diretor do departamento de engenharia química 

(2001-2010) e Diretor do curso de engenharia química da FEUP (2001-2007); (ii) Diretor executivo 

e Científico do Instituto de Sistemas e Robótica - Porto (1997 - 2007) e Diretor Nacional do Instituto de Sis-

temas e Robótica (1997 -2004); (iii) Presidente do Grupo de Trabalho Europeu em Educação em Engenha-

ria Química, no âmbito da Federação Europeia de Engenharia Química (2007-2010);  (iv)  Delegado Nacio-

nal ao BFUG - Bologna Follow-Up Group por nomeação ministerial (2004-2005; 2007-2010);  (v) Vice-

Presidente da ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education; (vi) Assessor da Minis-

tra da Ciência, Inovação e Ensino Superior e coordenador nacional do Processo de Bolonha (2003-2005) 

Publicou mais de 130 artigos em revistas científicas, em livros e em atas de conferências internacionais e 

publicou mais de 70 artigos de opinião e divulgação, sobre matérias da profissão, de educação e de interes-

se público geral, em revistas, conferências e jornais, com ênfase recente na reforma do sistema do ensino 

superior no quadro do Processo de Bolonha. Proferiu mais de 140 conferências em Portugal e no estrangei-

ro sobre temas de ciência, de educação e do ensino superior em geral.  

Em setembro de 2012 a Federação Europeia de Engenharia Química (EFCE) aprovou atribuir-lhe a Medalha 

Dieter Behrens 2013, o mais alto galardão concedido pela EFCE, de quatro em quatro anos, que distingue 

uma personalidade europeia em reconhecimento de uma contribuição significativa para as atividades da 

Federação e para o engrandecimento do perfil da Engenharia Química na Europa. Recebeu esse galardão em 

cerimónia no Congresso Europeu de Engenharia Química, realizado em Haia, Holanda, em 21 de abril de 

2013.  

Informação detalhada sobre a sua actividade em: www.fe.up.pt/~sfeyo   
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