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favorável do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico, aprovou, 
em 31 de julho de 2015, o Projeto de Regulamento de Atribuição de 
Diploma de Mérito Académico a alunos da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, submetendo -o, nos termos do artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 do artigo 110.º do 
Regime jurídico das instituições de ensino superior, a consulta pública, 
para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente edital no Diário da República.

O projeto de regulamento pode ser consultado no atendimento geral da 
Unidade Académica da Escola, sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, 
bem como no sítio da Escola na Internet (www.fc.ul.pt).

Convidam -se todos os interessados a dirigir, por escrito, even tuais 
sugestões, dentro do período acima referido, as quais deverão ser en-
dereçadas ao Diretor, podendo ser entregues no atendimento geral da 
Unidade Académica supra identificada ou remetidas por correio eletró-
nico (direccao@fc.ul.pt).

Para constar se publica o presente edital, o qual vai ser disponibilizado 
no sítio da Escola na Internet.

31 de julho de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.

208842214 

 Faculdade de Letras

Despacho n.º 9102/2015
Atendendo à relevância que a sociedade portuguesa tem vindo a 

atribuir à Arte Contemporânea e à ausência de oferta de formação es-
pecializada neste domínio o Instituto de História da Arte da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa — ARTIS submeteu ao Conselho 
Científico da Faculdade de Letras da ULisboa a proposta de criação 
de um curso de pós -graduação, adequado a proporcionar uma oferta 
formativa pós -graduada em Arte Contemporânea e Curadoria. Na sua 
reunião de 17 de dezembro de 2014, o Conselho Científico da Faculdade 
de Letras da ULisboa aprovou a proposta de criação do curso de pós-
-graduação em Estudos de Arte Contemporânea e Curadoria e a respetiva 
regulamentação que se publica em anexo.

27 de julho de 2015. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse 
Simões Alberto.

Regulamento do Curso de Pós -graduação em Estudos 
de Arte Contemporânea e Curadoria 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

1.º
Âmbito e objetivos

O curso de pós -graduação em Estudos de Arte Contemporânea e 
Curadoria, de ora em diante designado “curso”, consubstancia uma oferta 
formativa pós -graduada, não conferente de grau e visa o aprofundamento 
de competências no domínio do conhecimento sobre os mais recentes 
desenvolvimentos da produção artística portuguesa e internacional, quer 
do ponto de vista teórico e histórico, quer através de aspetos práticos 
associados à apresentação das obras de arte e em geral da museologia 
contemporânea.

2.º
Destinatários

Pelo seu espetro alargado de áreas de estudo o curso destina -se a 
todos os que desejam conhecer e trabalhar nos mais diversos domínios 
da arte contemporânea, desde a atividade crítica às práticas da curado-
ria, da gestão de projetos independentes ou no âmbito do trabalho em 
instituições especializadas.

3.º
Coordenação do curso

1 — A coordenação científica e pedagógica do curso é assegurada 
pelos Professores Pedro Lapa e Maria João Neto.

2 — Compete ainda à Coordenação do curso:
a) Propor à Direção da Faculdade o convite de especialistas para a 

participação em conferências no âmbito dos seminários; auxiliar no 
processo de seleção dos candidatos;

b) Propor ao Conselho Científico alterações ao presente regulamento, 
nomeadamente, no que diz respeito à criação de novos seminários.

4.º
Condições de candidatura e inscrição

1 — Podem candidatar -se ao curso os titulares de uma licenciatura 
ou grau académico equivalente, nos termos da legislação em vigor e 
demonstrar possuir conhecimentos de História da Arte e ou Artes, e ou 
Arquitetura e ou Gestão do Património.

2 — Os candidatos devem juntar ao boletim de candidatura os se-
guintes documentos:

a) Certidão comprovativa de um dos graus referidos no n.º 1;
b) Curriculum vitae.

3 — A seleção dos candidatos será feita mediante apreciação curricular 
e realização de uma entrevista, por membros da comissão científica 
do ARTIS — Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da 
ULisboa, designados para o efeito, sob a orientação da Coordenação 
do curso.

4 — Os resultados de admissão serão publicados de modo a permitir 
a matrícula e inscrição dos candidatos selecionados nos prazos definidos 
pela comissão de estudos pós -graduados.

5.º
Fixação e divulgação do número de vagas

1 — O Conselho Científico da Faculdade de Letras fixa anualmente 
o número de vagas do curso, sob proposta da comissão científica do 
ARTIS — Instituto de História da Arte.

2 — As vagas são divulgadas anualmente até ao mês de julho de cada 
ano, no sítio de internet da Faculdade de Letras da ULisboa.

6.º
Prazos de candidatura

O prazo para a apresentação de candidaturas, de matrícula e 
inscrição, será fixado em cada ano pela comissão de estudos pós-
-graduados.

7.º
Critérios de seleção

1 — A seleção dos candidatos será feita mediante apreciação curri-
cular, complementada pela realização de uma entrevista.

2 — Na apreciação curricular serão tidos em conta os seguintes ele-
mentos:

a) Classificação da licenciatura ou grau académico equivalente;
b) Curriculum vitae.

3 — Na entrevista serão apreciadas as motivações do candidato.

8.º
Duração, créditos e avaliação

1 — O curso tem a duração normal de 2 semestres.
2 — O número total de créditos a obter no curso é de 60 e o número 

total de horas de contacto é de 540.
3 — A aprovação em cada unidade curricular do curso é expressa no 

intervalo 10 -20 da escala numérica inteira de 0 -20, bem como no seu 
equivalente na escala europeia da comparabilidade de classificações, nos 
termos do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.

4 — A aprovação do curso é expressa no intervalo 10 -20 da escala 
numérica inteira de 0 -20, bem como no seu equivalente na escala euro-
peia da comparabilidade de classificações, nos termos do artigo 19.º do 
Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 107/2008, de 25 de junho.

5 — A classificação final do curso é igual à média aritmética pon-
derada, das classificações obtidas nas unidades curriculares que o 
integram.

6 — Para os efeitos do número anterior a média é calculada até às 
centésimas e arredondada às unidades, considerando -se como unidade 
a fração não inferior a 50 centésimas.

9.º
Estrutura curricular e plano de estudos

A estrutura curricular e o plano de estudos do curso constam do 
Anexo I ao presente Regulamento.
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10.º
Propinas

As propinas do curso são fixadas anualmente pelo Conselho de Gestão 
da Faculdade de Letras ULisboa, sob proposta da comissão científica 
do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa — ARTIS.

11.º
Emissão de diploma

1 — A aprovação no curso é atestada por uma certidão de registo, 
genericamente designada de diploma.

2 — A emissão do diploma é acompanhada pelo respetivo suple-
mento ao diploma e é realizada no prazo máximo de 90 dias, após a 
sua requisição pelo interessado nos Serviços Académicos da Faculdade 
de Letras da ULisboa.

12.º
Disposições Finais

1 — O presente regulamento entra em vigor no ano letivo 2015/2016.
2 — As dúvidas e omissões suscitadas pela aplicação do presente Re-

gulamento são resolvidas pela Coordenação do Curso com observância 

Área científica Sigla

Créditos

Obrigatórios Optativos

História da Arte  . . . . . . . . . . . . . . . . HA 60 –

Total . . . . . . . . . . . . 60 –

da legislação em vigor e do Regulamento de Estudos Pós -Graduados 
da Universidade de Lisboa.

ANEXO I

Estrutura curricular
1 — Área científica predominante do ciclo de estudos: História da 

Arte (HA)
2 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

e acumulação de créditos, necessário à conclusão do curso: 60
3 — Duração normal do ciclo de estudos: 2 semestres
4 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a ob-

tenção do diploma: 

 Plano de Estudos

Universidade de Lisboa — Faculdade de Letras

Pós -graduação em Estudos de Arte Contemporânea e Curadoria

História da Arte

1.º ano

QUADRO N.º 1

1.º e 2.º semestres 

Unidades curriculares Área 
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Estudos da Arte Contemporânea/Studies in Contemporary 
Art.

HA SEM 336 48 S; 24 OT; 36 TC 12 Ob.

Teoria e Crítica da Arte Contemporânea/Theory and Criti-
cism of Contemporary Art.

HA SEM 336 48 S; 24 OT; 36 TC 12 Ob.

Estudos Curatoriais e Museografia/Curatorial Studies and 
Museography.

HA SEM 336 48 S; 24 OT; 36 TC 12 Ob.

Estudos de Cultura e Programação/Cultural Studies and 
Programming.

HA SEM 336 48 S; 24 OT; 36 TC 12 Ob.

Conservação Preventiva de objetos artísticos/Preventive 
conservation of works of art.

HA SEM 336 48 S; 24 OT; 36 TC 12 Ob.

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 60

 208841437 

 Despacho n.º 9103/2015
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolu-

tivo certo, sem remuneração, com João Carlos Teiga Zilhão, com início a 
01 de setembro de 2015 e termo a 31 de agosto de 2017, com a categoria 
de Professor Catedrático Convidado, nos termos dos artigos 15.º e 32.º -A 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo 
do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto e da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho.

30 de julho de 2015. — O Diretor da FLUL, Prof. Doutor Paulo 
Farmhouse Alberto.

208845139 

 Despacho n.º 9104/2015
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo reso-

lutivo certo, a tempo parcial (30 %), com Carlos Manuel da Conceição 

Guardado da Silva, com início a 01 de setembro de 2015 e termo a 31 
de agosto de 2016, com a categoria de Professor Auxiliar Convidado 
e o vencimento correspondente ao Escalão 1, índice 195, nos termos 
dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, 
republicado em anexo do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto e 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

30 de julho de 2015. — O Diretor da FLUL, Prof. Doutor Paulo 
Farmhouse Alberto.

208845155 

 Despacho n.º 9105/2015
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolu-

tivo certo, a tempo parcial (50 %), com António Gil Matos, com efeitos 
a partir de 01 de setembro de 2015 e termo a 31 de agosto de 2016, com 
a categoria de Assistente Convidado e o vencimento correspondente ao 


