Curriculum Vitae
Prof. Doutor Julio Fermoso García
De nacionalidade espanhola, nasceu em Medina del Campo (Valladolid), em 1948.
Julio Fermoso García é médico especialista em Neurologia e Doutor em Medicina pela
Universidade de Valladolid.
Professor Catedrático de Medicina na Universidade de Salamanca, onde foi Reitor
entre 1986 e 1994, Julio Fermoso foi ainda Presidente do Banco Caixa Duero entre
2003 e 2010.
No âmbito da sua carreira académica tem tido um percurso de relevo na área da
Neurologia. Responsável pela docência de Neurologia em vários cursos da
Universidade de Salamanca, tem também desenvolvido importante trabalho de
investigação neste domínio com centenas de trabalhos publicados especificamente
relacionados com epilepsia, demências, enxaqueca e alcoolismo.
O Professor Julio Fermoso García é especialista em Planificação Educativa em
Ciências da Saúde. Nesta qualidade foi assessor do Reitor da Universidade da Beira
Interior durante o processo de implementação do Curso de Medicina nesta
Universidade, tendo feito parte da Comissão Instaladora no sentido da construção de
um curso de Medicina segundo os melhores padrões internacionais de qualidade.
Consultor da UNESCO e da União Europeia nos domínios científico, tecnológico e
académico, desenvolveu trabalho junto da Conferência de Reitores das Universidades
Espanholas e Europeias, tendo tido também um papel de relevo na cooperação
europeia com as universidades da América Latina.
Tem os títulos de Académico da Real Academia de Medicina de Valladolid e de
Académico da Real Academia de Artes e Ciências de Porto Rico. Foram-lhe ainda
atribuídas as medalhas de ouro das Universidades de Salamanca e Carlos III de Madrid
e da Real Academia de Medicina e Cirurgia de Valladolid.
É doutorado Honoris Causa pelas Universidades Nacional Mayor de San Marcos (Peru),
Iberoamericana de Santo Domingo (Republica Dominicana), Nacional de San António
Abad del Cusco (Bolívia) e de Belgrano (Argentina).
Em 10 de outubro de 2012, a Universidade da Beira Interior atribuiu-lhe o grau de
Doutor Honoris Causa pelo seu relevante percurso científico e académico e também
pelo importante e decisivo contributo que deu para a implementação do curso de
Medicina na UBI.

