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alguns) membro do júri poderá ter entretanto revisto a sua ordenação 
inicial como resultado da troca de opiniões inicial e, por esse motivo, 
necessitar de rever um ou outro aspeto da fundamentação que poderia 
trazer preparada.

Uma vez recolhidos os votos, o processo de apuramento far -se -á 
de acordo com o método descrito mais abaixo, de modo que possa ser 
replicado por todos os membros do júri, para um controlo mais efetivo 
do processo.

Uma vez apurado o resultado, serão recolhidas as fundamentações 
individuais dos membros do júri que ainda não as tiverem entregado 
juntamente com os votos.

c) Método de apuramento — Identificação de variáveis:
MJ

i
 — membro do júri (i=1,...,n); n — n.º de membros presentes na 

reunião)
C

j
 — candidato (j=1...7)

α
j
 — pontuação agregada do candidato C

j
p

ij
 — n.º de ordem do candidato C

j
 de acordo com a lista ordenada 

do membro do júri MJ
i 
d

ij
 — pontuação do candidato C

j
 de acordo com 

a votação do membro do júri MJ
i

d) Procedimento:
Para que as pontuações dos candidatos assumam a lógica de que o 

melhor é o que reunir o maior número de pontos, os números de ordem, 
p

ij
, dos candidatos em cada lista ordenada individual são convertidas em 

pontuações de acordo com d
ij
 = 8 - p

ij

As pontuações assim obtidas são lançadas numa matriz como a se-
guinte. 

  
 A pontuação agregada de cada candidato é obtida por soma simples 

das pontuações individuais constantes da coluna que diz respeito ao 
candidato, como segue. 

  
 Com base nas pontuações agregadas é possível estabelecer uma pri-

meira ordenação provisória descendente dos α
j
 (j=1,...,7).

Se, nesta ordenação, houver empates de pares de candidatos, eles 
deverão procurar resolver -se sequencialmente do seguinte modo:

i) Contam -se as vezes que cada um dos candidatos empatados domina 
o outro, dando -se preferência ao que tiver maior número de relações 
de dominância. Para este efeito, diz -se que o candidato C

k
 domina o 

candidato C
m
, na opinião de um membro do júri MJ

i
, se d

ik
>d

im
.

ii) Se o empate persistir (o que apenas pode acontecer se o número 
de membros do júri presentes na reunião for par), prevalece a relação 
de dominância contida no voto do presidente do júri.

Se na ordenação provisória houver mais do que dois candidatos com a 
mesma pontuação agregada, generaliza -se o procedimento anterior efe-
tuando a análise, dois a dois, das relações de dominância dos candidatos 
empatados, de forma exaustiva. Com este processo, apenas subsistirá 
indecisão se se registar transitividade circular (altamente improvável), 
o que poderá de novo ser resolvido em definitivo usando as relações de 
dominância contidas no voto do presidente do júri.

III — Constituição do júri:
Presidente: Doutor Luís Filipe Martins Menezes, Professor Catedrático 

e Vice -reitor da Universidade de Coimbra.
Vogais:
Doutor João José Esteves Santana, Professor Catedrático; Departa-

mento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

Doutor Aurélio Joaquim de Castro Campilho, Professor Catedrático; 
Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Facul-
dade de Engenharia da Universidade do Porto;

Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira, Professor Cate-
drático, Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, 
Universidade de Aveiro;

Doutor António Manuel de Oliveira Gomes Martins, Professor Cate-
drático, Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

Doutor Aníbal Traça de Carvalho Almeida, Professor Catedrático, De-
partamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

Doutor Hélder de Jesus Araújo, Professor Catedrático, Departamento 
de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

Doutor Carlos Alberto Henggeler de Carvalho Antunes, Professor Ca-
tedrático, Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

Doutor Urbano José Carreira Nunes, Professor Catedrático, Depar-
tamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

03/08/2015. — O Reitor, João Gabriel Monteiro de Carvalho e 
Silva.

208842652 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 9101/2015
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 85.º do Regime Ju-

rídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, e do artigo 22.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Lisboa (ULisboa), homologados pelo Despacho Normativo 
n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 77, de 19 de abril, o Reitor da Universidade de Lisboa é o órgão superior 
de governo, de direção e de representação externa da respetiva instituição;

Considerando que, nos termos do n.º 4 do artigo 92.º do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), e do n.º 1 do ar-
tigo 28.º dos Estatutos da ULisboa, o Reitor pode delegar competências 
nos Presidentes e Diretores das Escolas da ULisboa;

Considerando a necessidade de uma gestão eficiente concernente 
à mobilidade de estudantes, docentes e não docentes no âmbito do 
programa “Erasmus+”, dada a extensão e multiplicidade de acordos 
interinstitucionais que este programa envolve; Nos termos da legislação 
em vigor, delego no Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, Prof. Doutor Fausto José da Conceição Alexandre Pinto:

1 — A competência para assinar até ao ano letivo 2016/2017, em repre-
sentação da Universidade de Lisboa, ao abrigo da Carta Erasmus n.º: 269558 
 -EPP  -1  -2015  -1  -PT -EPPKA3 -ECHE, Erasmus ID code: P LISBOA109, 
Acordos Interinstitucionais no âmbito do Programa Erasmus+, nas quais 
seja outorgante a Universidade de Lisboa, desde que cubram apenas 
as áreas de competência académica e científica das respetivas escolas.

2 — Os Acordos Institucionais referidos no número anterior devem 
obedecer ao modelo fornecido pelo Núcleo de Mobilidade do Depar-
tamento de Relações Externas Internacionais dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa, e devem respeitar as regras gerais estabelecidas 
pela Comissão Europeia.

3 — De todos os Acordos Interinstitucionais Erasmus, subscritos ao 
abrigo do presente despacho, deverá ser enviada uma listagem e cópia 
para o Núcleo de Mobilidade do Departamento de Relações Externas e 
Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa.

4 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados ao abrigo do 
presente despacho, desde a data da tomada de posse.

24 de julho de 2015. — O Reitor, António da Cruz Serra.
208841526 

 Faculdade de Ciências

Edital n.º 721/2015

Consulta Pública do Projeto de Regulamento de Atribuição
de Diploma de Mérito Académico a alunos

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
José Artur de Sousa Martinho Simões, Diretor da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, torna público que, obtido parecer 
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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.


