
13410  Diário da República, 2.ª série — N.º 84 — 2 de maio de 2019 

Ecologia e Saúde Ambiental, requeridas pela mestre Sandra Magali 
Heberle:

Presidente: Doutor Salvato Vila Verde Pires Trigo, Reitor da Univer-
sidade Fernando Pessoa.

Vogais:
Doutor Nelson Augusto Cruz de Azevedo Barros, professor Associado 

da Universidade Fernando Pessoa. 2003
Doutora Maria Conceição Antas de Barros Menéres Manso, professora 

Associada da Universidade Fernando Pessoa. 2005
Doutora Margarida Maria Correia Marques, professora Auxiliar da 

Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro. 2009
Doutor Manuel Joaquim Sabença Feliciano, professor Auxiliar do 

Instituto Politécnico de Bragança. 2010
11 de abril de 2019. — O Reitor, Salvato Vila Verde Pires Trigo.

312226856 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 4501/2019
Considerando o disposto no artigo 95.º do Regime Jurídico das Ins-

tituições de Ensino Superior (RJIES), estabelecido na Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, e artigos 44.º a 50.º do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro 
e o artigo 50.º dos Estatutos da Faculdade de Belas Artes da Ulisboa.

Considerando que, para agilizar a gestão corrente é importante des-
centralizar algumas competências.

O Conselho de Gestão da Faculdade de Belas Artes da Ulisboa reunido 
no dia 01 de abril de 2019 deliberou:

1 — Considerar como sendo um ato administrativo ordinário, a auto-
rização de pagamento de despesas que estejam devidamente autorizadas 
e em condições de se processar o seu pagamento;

2 — Determinar que todas as ordens de pagamento que se enquadrem 
no âmbito da presente deliberação devem obrigatoriamente, ser assinadas 
em conjunto, pelo menos por dois membros do Conselho de Gestão;

3 — Autorizar a emissão de meios de pagamento, tendo em conta o 
volume de pagamentos a efetuar e tendo os mesmos sido homologados 
em reunião de Conselho de Gestão, delegar em Maria da Luz Alves 
Carlos de Almeida, Assistente Técnica ou Carla Maria Coelho Soeiro, 
Coordenadora Técnica, a competência para substituir um dos membros 
do Conselho de Gestão na emissão dos meios de pagamento, após for-
malização dos procedimentos atrás mencionados;

4 — Constituir os fundos de maneio no valor de 1.000,00 €, em nome 
de Maria da Luz Alves Carlos de Almeida e no valor de 500,00 €, em 
nome de Amadeu Coelho Farinha, para efetuar pagamentos a numerário 
de despesas de reduzido montante da Faculdade de Belas Artes

A presente delegação produz efeitos na data da sua publicação con-
siderando ratificados todos os atos no âmbito da presente delegação 
desde 21 de março de 2019.

1 de abril de 2019. — O Conselho de Gestão: Doutor Fernando An-
tónio Baptista Pereira — Licenciada Ana Paula Costa Carreira — Li-
cenciada Isabel Maria Domingos Vieira.

312218578 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 4502/2019
Por despacho de 13 de fevereiro de 2019 do Presidente do Instituto 

Superior Técnico, no uso das suas competências:
Foi renovada a comissão de serviço de Hugo Filipe Rocha Pinheiro 

Silva no cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, como Coordenador 
da Área de Instalações e Equipamentos, a partir de 03 de maio de 2019, 
nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, 3B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro.

11 de abril de 2019. — O Vice -Presidente para a Gestão Administra-
tiva, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

312223842 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Despacho n.º 4503/2019
Ao abrigo da alínea o), do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 

10 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior, da alínea n), do n.º 1, do artigo 22.º, dos Estatutos do 
Instituto Politécnico de Coimbra, aprovado pelo Despacho Normativo 
n.º 59 -A/2008, de 14 de novembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 225, de 19 de novembro de 2008, e considerando o disposto 
no Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, designadamente, na sua 
atual redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, 
aprovo as seguintes alterações ao Regulamento do Ciclo de Estudos 
Conducente à Obtenção do Grau de Mestre pelo Instituto Politécnico de 
Coimbra, publicado em anexo ao Despacho n.º 19151/2008, na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 137, de 17 de julho de 2008, alterado pelo 
Despacho n.º 7994/2011, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 107, de 2 de junho de 2011, pelo Despacho n.º 11574/2012, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 165, de 27 de agosto de 2012, 
pelo Despacho n.º 11574/2012, publicado na 2.ª série do Diário da Re-
pública, n.º 165, de 27 de agosto de 2012, pelo Despacho n.º 2032/2014, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 27, de 7 de feve-
reiro de 2014, pelo Despacho n.º 5636/2015, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 102, de 27 de maio de 2015 e pelo Despacho 
n.º 6491/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 125, 
de 02 de julho de 2018 e republicado em anexo ao presente despacho.

Assim:
1 — Os artigos 2.º, 4.º, 5.º, 8.º,9.º,11.º,15.º,16.º,17.º, 18.º, 20.º, 21.º -A, 

23.º -B, 26.º e 29.º passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º
[...]

1 — [...].
2 — A aplicação do presente regulamento aos ciclos de estudo 

conferentes do grau de mestre em domínios de habilitação para a 
docência faz -se na salvaguarda das normas e condições previstas 
no Decreto -Lei n.º 79/2014, de 22 de fevereiro, e demais legislação 
aplicável.

Artigo 4.º
[...]

1 — [...].
2 — O ciclo de estudos conducente ao grau de mestre pode ter 

60 créditos e uma duração normal de dois semestres curriculares de 
trabalho nas seguintes situações:

a) Quando tenha forte orientação profissionalizante e demonstre 
cumulativamente:

i) Ter sido criado com consulta e envolvimento das entidades em-
pregadoras e associações empresariais e socioprofissionais da região 
onde se insere a instituição de ensino superior;

ii) Garantir o envolvimento dos empregadores e o apoio destes à 
realização de trabalhos e projetos, originais e especialmente realizados 
para os fins visados pelo ciclo de estudos, ou estágios de natureza 
profissional a ser objeto de relatório final, através de acordos ou outras 
formas de parceria com empresas ou outros empregadores, associações 
empresariais e socioprofissionais ou outras organizações adequadas à 
especificidade da formação ministrada, bem como às exigências dos 
perfis profissionais visados:

iii) Estar orientado para o desenvolvimento ou aprofundamento de 
competências técnicas relevantes para o mercado de trabalhos;

iv) Ser vocacionado para a promoção da aprendizagem ao longo da 
vida, designadamente pela fixação de condições de ingresso adequadas 
ao recrutamento exclusivo de estudantes com experiência profissional 
mínima prévia de cinco anos, devidamente comprovada;

b) Em consequência de uma prática estável e consolidada interna-
cionalmente nessa especialidade.

3 — O disposto no número anterior não prejudica a necessidade de 
observar todos os requisitos relacionados com os objetivos e condições 
de obtenção do grau de mestre.

4 — O ciclo de estudos conducente ao grau de mestre deve as-
segurar, predominantemente, a aquisição, pelo estudante, de uma 
especialização de natureza profissional e o recurso à atividade de 
investigação baseada na prática.

5 — A obtenção do grau de mestre referido nos números anteriores, 
ou dos créditos correspondentes ao curso de especialização referido 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do presente regulamento, pode 


