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b) Cursos de Especialização, com enquadramento e exigências de 
nível de 2.º ciclo, com 60 ECTS;

c) Cursos Avançados, com enquadramento e exigências de nível de 
3.º ciclo, com a duração máxima de 60 ECTS.

Artigo 4.º
Criação, alteração, suspensão e extinção de cursos

A criação, alteração, suspensão e extinção dos cursos de pós -graduação 
não conferentes de grau compete ao Diretor da FMUL, sob proposta do 
Conselho Científico.

Artigo 5.º
Regulamentação

1 — As propostas de criação de cursos de pós -graduação são subme-
tidas ao Conselho Científico para aprovação, acompanhadas de regula-
mento, sempre que aplicável, ou formulário próprio.

2 — As propostas devem demonstrar a existência de um corpo docente 
com formação académica e/ou experiência profissional relevante na área 
do curso e que o mesmo se adequada aos objetivos da FMUL.

3 — O regulamento ou formulário deverá especificar, designadamente 
os seguintes elementos:

a) Responsável (ou responsáveis) do curso;
b) Área(s) científica(s) ou de especialização (se aplicável);
c) Duração do curso;
d) Número de ECTS;
e) Plano de estudos;
f) Número de horas de contacto e de horas totais;
g) Metodologias de ensino e avaliação;
h) Processo de atribuição de classificação final e respetiva fórmula 

de cálculo (quando aplicável);
i) Número de vagas, com indicação do número mínimo para fun-

cionamento;
j) Destinatários e as habilitações de acesso;
k) Requisitos e pré -requisitos de acesso (quando aplicável);
l) Prazos de candidatura;
m) Critérios de seleção e de seriação;
n) Condições de matrícula e de inscrição no curso;
o) Valor da propina, emolumentos e respetivas modalidades de pa-

gamento e seguro escolar;
p) Protocolos definidos, quando aplicável;
q) Certificação.

4 — No caso de formações inseridas em cursos de Mestrado ou Douto-
ramento as propostas de criação devem fazer referência aos regulamentos 
dos respetivos ciclos de estudo.

Artigo 6.º
Edital

No edital de abertura do curso, aprovado pelo Diretor, devem constar 
as informações relevantes sobre o curso, designadamente as vagas, as 
normas e prazos de candidatura, os critérios de seriação e seleção dos 
candidatos, o valor da propina, emolumentos e seguro escolar e devem 
seguir os mesmos trâmites de divulgação dos restantes cursos.

Artigo 7.º
Acordos com outras instituições

1 — A realização de cursos de pós -graduação não conferentes de grau 
académico podem ser organizados num quadro de parceria com outras 
entidades públicas ou privadas, empresariais, associativas ou da adminis-
tração pública, nacionais ou estrangeiras, mediante protocolo específico 
a assinar pelo Diretor, assegurando que a tutela científica e académica 
pertence à FMUL, conforme previsto no artigo 6.º do Regulamento de 
Estudos Pós -graduação da Universidade de Lisboa.

2 — A realização de cursos de pós -graduação não conferentes de grau 
académico pode ser delegada em entidades de direito privado, conforme 
previsto no artigo 15.º do Regime jurídico das instituições do ensino 
superior, Decreto -Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, mediante protocolo 
que defina claramente os termos da delegação, sem prejuízo da respon-
sabilidade e superintendência científica e pedagógica da FMUL.

Artigo 8.º
Casos omissos e legislação aplicável

As dúvidas de interpretação e as omissões resultantes da aplicação 
deste Regulamento serão definidas por despacho do Diretor da FMUL, 
de acordo com o Regulamento de Estudos de Pós -graduação da Uni-
versidade de Lisboa e demais legislação aplicável.

Artigo 9.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República, aplicando -se a todos os cursos que 
venham a ser criados após essa data e aos cursos anteriormente criados 
com vista ao seu enquadramento.
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 Despacho n.º 4395/2019

Delegação de Competências no Diretor Executivo do Instituto
de Formação Avançada, Prof. Doutor António Vaz Carneiro

Nos termos dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, do n.º 6 do artigo 28.º dos Estatutos da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 102, de 28 de maio de 2018, em anexo ao Despacho n.º 5323 -A/2018 
do Reitor da Universidade de Lisboa, e nos termos do Despacho do 
Reitor da Universidade de Lisboa, de 24 de julho de 2015, publicado 
sob o n.º 9026/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 12 de 
agosto de 2015, determino:

1 — A subdelegação no Diretor Executivo do Instituto de Forma-
ção Avançada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
Prof. Doutor António Vaz Carneiro, da competência que me foi de-
legada pelo Reitor da Universidade de Lisboa, através do Despacho 
n.º 9026/2015, supracitado, para, na qualidade de Diretor Executivo 
do Instituto de Formação Avançada, emitir certificados dos Cursos 
de Formação Continuada, com a duração mínima de 1 ECTS e um 
máximo de 30 ECTS, e dos Cursos Avançados, com a duração máxima 
de 60 ECTS, previstos no Regulamento de Estudos Não Conferentes 
de Grau da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e que se 
encontram sob a tutela desse Instituto;

2 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados desde 2 de 
abril de 2019 até à data da publicação do presente despacho no Diário 
da República.

2 de abril de 2019. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
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 Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 7419/2019
Nos termos das competências que me foram cometidas pelo n.º 2, 

alínea c), do artigo 42.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, sob 
proposta do Conselho Cientifico, de 15 de março de 2019, nomeio como 
júri de equivalência de habilitações estrangeiras ao grau de Mestre 
em Medicina Veterinária, requerido por Marina Salles Munerato, nos 
termos do n.º 6 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de junho, 
os seguintes Professores:

Presidente — Doutor José Manuel Chéu Limão Oliveira, Professor 
Auxiliar do Departamento de Clínica da Faculdade de Medicina Vete-
rinária da Universidade de Lisboa;

Vogais:
Doutor Luís Miguel Joaquim Marques Antunes, Professor Associado 

com Agregação do Departamento de Ciências Agrárias e Veterinárias 
da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro;

Doutora Berta Maria Fernandes ferreira São Braz, Professora Auxiliar 
do Departamento de Clínica da Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade de Lisboa.

28 de março de 2019. — O Presidente da Faculdade, Rui Manuel de 
Vasconcelos e Horta Caldeira.
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 Faculdade de Motricidade Humana

Aviso n.º 7420/2019

Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna -se 
público que a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de 
Lisboa, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do 


