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Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente do Júri será substituído 
pelo Reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Monteiro de 
Carvalho e Silva, que, em igual caso de impedimento, será substituído 
pelo Vogal Pedro Miguel Girão Nogueira Ramos, Professor Catedrático 
da Universidade de Coimbra.

Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser publicado na 
2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
e em língua portuguesa e inglesa no sítio da Internet da Universidade de 
Coimbra, em http://www.uc.pt/emprego, e no pan -European Researcher’s 
Mobility Portal, em http://www.eracareers.pt/.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

28 de setembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel 
Silva.

310833931 

 UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA

Aviso n.º 12440/2017
Por despacho de 28 de setembro de 2017 do reitor da Universidade 

Fernando Pessoa:
Designados, nos termos do n.º 1 do Artigo 9.º do Regulamento 

n.º 306/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 110 — 9 
de junho de 2008, os membros do júri das provas de doutoramento em 
Ecologia e Saúde Ambiental, requeridas pelo mestre Álvaro Manuel 
Reis Santos:

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

Vogais:
Doutor Humberto Salazar Amorim Varum, professor catedrático da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Doutor Nelson Augusto Cruz de Azevedo Barros, professor associado 

da Universidade Fernando Pessoa.
Doutor Luís Miguel de Oliveira Branco Teixeira, professor auxiliar 

da Universidade Fernando Pessoa.
Doutor Jorge Gustavo Paupério Ribeirinho Machado, professor da 

AESE Business School.
10 de outubro de 2017. — O Reitor, Salvato Vila Verde Pires Trigo.

310840638 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Farmácia

Contrato (extrato) n.º 717/2017
Por despacho de 22 de dezembro de 2016, da Diretora da Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Lisboa:
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolu-

tivo Certo, com a Doutora Sofia Marisa Volker Côrte -Real, para exercer 
funções de Professora Auxiliar Convidada a 10 %, para o departamento 
de Microbiologia e Imunologia, com início a 23 de dezembro de 2016, 
terminando a 21 de dezembro de 2018, conforme os artigos 15.º e 31.º 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo 
ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto. (Isento de fiscalização 
prévia do T. C.)

18/09/2017. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
310787721 

 Instituto Superior de Agronomia

Despacho n.º 9144/2017
Considerando que compete à Presidente do Instituto Superior de 

Agronomia (ISA) nomear o(a) Secretário(a);
Considerando que a Licenciada Maria José Gama da Silva Cunha 

detém as competências e o curriculum adequados ao exercício desta 
função, conforme resulta da Nota Curricular em anexo;

Cumpridas as formalidades legais previstas no n.º 1 do artigo 127.º 
do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela 
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro 
de 2004 e tendo em consideração o disposto no n.º iii) da alínea a) do 
artigo 6.º do Anexo I dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), 
homologados pelo despacho normativo n.º 5 -A/2013 de 18 de abril de 
2013, publicado no DR 2.ª série, n.º 77 de 19 de abril de 2013, nomeio 
em regime de Comissão de Serviço a Licenciada Maria José Gama 
da Silva Cunha, Técnica Superior do mapa de pessoal da Reitoria da 
ULisboa, como Secretária do ISA, com efeitos a 16 de outubro de 2017, 
nos termos do disposto na alínea q) do n.º 3 do artigo 1.º e alínea a) do 
artigo 1.º do Anexo II dos Estatutos do ISA, homologados pelo Despacho 
n.º 339/2014 do Senhor Reitor da ULisboa, de 20 de dezembro de 2013, 
publicado no DR, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2014.

25 de setembro de 2017. — A Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.

Nota curricular
Nome: Maria José Gama da Silva Cunha, nascida em 7 de junho de 

1967, em Lisboa.
Formação Académica: Licenciada em Organização e Gestão de Em-

presas (Ramo Finanças) pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho 
e da Empresa (ISCTE).

Habilitações profissionais:
Programa de Formação em Gestão Pública, FORGEP no INA, em 2010.
Frequentou vários cursos de formação, principalmente nas áreas de 

auditoria, jurídica, financeira, orçamental e gestão pública.
Obteve o grau CIA — Certified Internal Auditor (1.ª CIA no Ensino 

Superior em Portugal) pelo IIA — Institute of Internal Auditors, USA, 
em novembro de 2005

Membro do The Institute of Internal Auditors (USA), desde outubro 
de 2003;

Membro do Instituto Português de Auditores Internos (atual Instituto 
Português de Auditoria Interna), desde setembro de 2003;

Certified in Advance English pela University of Cambridge (ESOL 
Examinations — English for Speakers of Other Languages), em junho 
de 2003;

Contabilista Certificada;
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados.

Cargos e funções:
Coordenadora do Gabinete de Controlo Interno/Gabinete de Auditoria 

Interna dos Serviços Centrais da ULisboa, nomeada em Comissão de Ser-
viço pelo Despacho n.º 12071/2014, de 4 de setembro, do Reitor António 
Cruz Serra, publicado no DR n.º 188, 2.ª série, de 30 de setembro;

Coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna dos Serviços Centrais 
da ULisboa, nomeada em Comissão de Serviço, regime de substituição, 
pelo Despacho n.º 16226/2013 de 13 de novembro, do Reitor António 
Cruz Serra, publicado no DR n.º 242 de 13 de dezembro;

Nomeada pelo Reitor Professor Doutor António da Cruz Serra como 
Representante Legal da UTL junto da Comissão Europeia (LEAR), no 
âmbito do 7.ºPrograma -Quadro, no período de 2012 e 2013;

Membro do Conselho de Gestão dos Serviços Centrais da UTL, no-
meada pelo Despacho n.º 14618/2010, de 30 de agosto, do Senhor Reitor 
Prof. Doutor Fernando Ramôa Ribeiro, publicado em DR, 2.ª série, 
n.º 184 de 21 de setembro de 2010;

Membro do Senado da UTL;
Coordenadora do Departamento de Planeamento e Documentação 

dos Serviços de Administração e Ação Social da Universidade Técnica 
de Lisboa (UTL), nomeada pelo Despacho n.º 11705/2009, de 24 de 
abril, do Reitor Fernando Ramôa Ribeiro, publicado no DR n.º 93, de 
14 de maio;

Coordenadora do Departamento de Planeamento e Documentação 
dos Serviços de Administração e Ação Social da UTL, nomeada em 
Comissão de Serviço, regime de substituição, pelo despacho 31816/2008, 
de 28 de novembro do Reitor Fernando Ramôa Ribeiro, publicado no 
DR n.º 240 de 12 de dezembro.

Coordenada operacional do Projeto de Implementação de um ERP 
de suporte ao POC -Educação na UTL;

Assessora de Administração para a área de Avaliação e Auditoria dos 
SAAS/UTL, entre 1999 e 2008;

Iniciou a sua carreira profissional em 1992 na Ernst & Young e Cia. 
(BIG FOUR) como Auditora Financeira Externa, tendo colaborado tam-
bém noutras empresas multinacionais de auditoria, entre 1992 e 1999.

310835957 

 Despacho n.º 9145/2017
Considerando a necessidade de adaptação de algumas das normas 

relativas aos Estudos de Pós -Graduação em resultado da publicação do 
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Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, que procede à alteração do 
Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto;

Considerando o Regulamento de Estudos de Pós -Graduação da Uni-
versidade de Lisboa aprovado pelo Despacho n.º 7024/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, de 11 de agosto, assim como os 
Estatutos do Instituto Superior de Agronomia, homologados pelo Despa-
cho n.º 339/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 
8 de janeiro, o Conselho Científico do Instituto Superior de Agronomia 
(ISA) aprova o regulamento dos ciclos de estudo conducentes ao grau de 
mestre do ISA o qual é publicado em anexo ao presente despacho.

27 de setembro de 2017. — A Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.

ANEXO

Regulamento dos Ciclos de Estudo Conducentes
ao Grau de Mestre do Instituto Superior de Agronomia

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento aplica -se a todos os ciclos de estudo 
conducentes ao grau de mestre do ISA, estabelecendo as normas gerais 
comuns a que estes devem obedecer.

2 — O grau académico de mestre é conferido numa especialidade 
existente no ISA e, caso estejam definidas, numa área de especialização.

3 — O ISA pode associar -se a outros estabelecimentos de ensino 
superior, nacionais ou estrangeiros, para oferta de ciclos de estudo 
conducentes ao grau de mestre. Neste caso, os regulamentos específicos 
serão aprovados pelos órgãos legal e estatutariamente competentes de 
cada uma das unidades orgânicas ou instituições envolvidas.

Artigo 2.º

Condições de acesso

Podem candidatar -se ao acesso a um ciclo de estudos conducente ao 
grau de mestre no ISA:

a) Titulares do grau de licenciado, ou equivalente legal, obtido no 
ISA ou noutras instituições de ensino superior, nas áreas definidas para 
cada mestrado;

b) Titulares de um grau académico de ensino superior estrangeiro 
conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos, nas áreas de cada 
mestrado, organizado de acordo com os princípios do Processo de Bo-
lonha por um Estado aderente a este processo;

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja 
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo 
Conselho Científico do ISA;

d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que 
seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo 
de estudos pelo conselho científico do ISA.

Artigo 3.º

Normas de candidatura

As candidaturas de acesso aos ciclos de estudo conducentes ao grau de 
mestre são apresentadas online em data a fixar anualmente pelo Conselho 
de Gestão do ISA, mediante submissão da seguinte documentação:

a) Foto atual;
b) Documento de identificação pessoal: bilhete de identidade, cartão 

do cidadão ou passaporte (no caso de cidadãos estrangeiros);
c) Cartão de contribuinte, exceto para quem apresenta cartão de 

cidadão;
d) Certidão comprovativa das habilitações requeridas (artigo 2.º) com 

as classificações obtidas nas diferentes unidades curriculares e respetivos 
créditos ECTS, exceto para candidatos que tenham obtido essas habili-
tações no ISA. Os alunos estrangeiros devem apresentar declaração da 
universidade de origem com a devida conversão de classificação das 
unidades curriculares para a escala numérica inteira de 0 a 20, ou para 
a escala europeia de comparabilidade de classificações;

e) Curriculum vitae do candidato, no formato EuroPass;
f) Formulário de candidatura online.

Artigo 4.º
Critérios de seleção e seriação dos candidatos

1 — É da competência de cada Comissão de Curso de 2.º ciclo do ISA 
a elaboração da proposta de seleção e seriação dos candidatos abrangi-
dos pelas condições descritas no artigo 2.º, tendo em consideração os 
seguintes critérios:

a) Currículo académico;
b) Currículo científico;
c) Experiência profissional, apenas para o caso da alínea d) do ar-

tigo 2.º;

2 — Poderão ser tidos em consideração outros elementos julgados 
necessários, tais como eventuais provas ou entrevistas que avaliem a mo-
tivação do candidato e o seu nível de conhecimentos nas áreas científicas 
de base correspondentes ao ciclo de estudos a que se candidatam.

3 — Após a seleção, será elaborada a lista ordenada de candidatos 
admitidos e não admitidos, que será homologada pelo Conselho Cien-
tífico do ISA, e publicitada.

Artigo 5.º
Fixação e divulgação de vagas

1 — As vagas são fixadas anualmente pelo Presidente do ISA, ouvidos 
os Conselhos Científico e Pedagógico e os coordenadores dos ciclos de 
estudos, tendo em conta o número mínimo de alunos indispensável ao 
funcionamento de cada um dos cursos.

2 — O número de vagas será divulgado pelos meios habituais em local 
público do ISA, na página do ISA em www.isa.ulisboa.pt e no portal 
da Universidade de Lisboa, com pelo menos 15 dias de antecedência 
relativamente à data de abertura das candidaturas.

Artigo 6.º
Prazos de candidatura

Os prazos de candidatura são fixados anualmente pelo Presidente 
do ISA e divulgados pelos meios habituais, na página do ISA em
www.isa.ulisboa.pt e no portal da Universidade de Lisboa.

Artigo 7.º
Duração dos ciclos de estudo

1 — Os ciclos de estudo conducentes ao grau de mestre têm 120 cré-
ditos e funcionam em regime semestral, com uma duração normal de 
quatro semestres.

2 — Excecionalmente, e sem prejuízo de ser assegurada a satisfação 
de todos os requisitos relacionados com a concretização dos objetivos do 
grau e das suas condições de obtenção, os ciclos de estudo conducentes 
ao grau de mestre numa especialidade podem ter 60 créditos e uma 
duração de dois semestres, em consequência de uma prática estável e 
consolidada internacionalmente nessa especialidade.

Artigo 8.º
Estrutura dos ciclos de estudo

1 — Os ciclos de estudo conducentes ao grau de mestre integram:
a) Um curso de especialização, constituído por um conjunto organi-

zado de unidades curriculares, denominado curso de mestrado, de acordo 
com o plano de estudos e com o número de créditos definido para cada 
curso, a que corresponde um mínimo de 60 créditos;

b) Uma dissertação de natureza científica, ou um trabalho de projeto, 
originais e especialmente realizados para este fim, ou um estágio de 
natureza profissional objeto de relatório final, consoante os objetivos 
específicos visados, correspondente a um mínimo de 30 créditos.

2 — A conclusão do curso de especialização, referido no número 
anterior, confere o direito à obtenção de um diploma de especialização 
na área ou domínio em que é ministrada a formação.

3 — Excetuam -se do disposto no número anterior os alunos que 
usufruam das situações previstas no n.º 2 do artigo 7.º

4 — O grau de mestre é conferido aos alunos que obtenham aprovação, 
ou creditação, em todas as unidades curriculares que integram o plano 
de estudos do curso de mestrado e aprovação no ato público de defesa 
da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio.

Artigo 9.º
Processo de creditação

A creditação da formação e experiência nos ciclos de estudo condu-
centes ao grau de mestre é efetuada nos termos da legislação e regula-
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mentos em vigor, nomeadamente o Decreto -Lei n.º 63/2016 de 13 de 
setembro, o Regime Jurídico de Graus e Diplomas do Ensino Superior 
(RJGDES), os Regulamentos de Creditação e Integração Curricular de 
Experiências Profissionais e Formações Académicas da Universidade 
de Lisboa e do ISA.

Artigo 10.º

Inscrição em unidades curriculares e condições de funcionamento

1 — Um aluno pode inscrever -se, em cada semestre, em unidades 
curriculares que totalizem no máximo 42 créditos, com exceção do 
previsto no n.º 2 do artigo 11.º

2 — A inscrição em cada unidade curricular pode estar condicionada 
à aplicação do regime de precedências, conforme indicado no plano de 
estudos de cada curso.

3 — Depois de iniciado um semestre, o aluno tem o prazo máximo 
de quatro semanas para alterar a sua inscrição em unidades curriculares 
opcionais.

4 — Os créditos a obter em unidades curriculares opcionais podem 
ser realizados em qualquer semestre (par ou ímpar).

5 — Um aluno poderá inscrever -se em unidades curriculares que não 
integrem o plano de estudos, sendo devido pagamento de acordo com 
a tabela de emolumentos e regulamentos em vigor.

6 — A inscrição em unidades curriculares que não integrem o plano de 
estudos não está sujeita ao regime de precedências, não é contabilizada 
para os créditos necessários para obtenção do grau de mestre (embora a 
unidade curricular venha listada no suplemento ao diploma, se o aluno 
obtiver aprovação), mas conta para o limite semestral de créditos a que 
o aluno se pode inscrever.

Artigo 11.º

Inscrição na dissertação, trabalho de projeto ou estágio

1 — A inscrição na dissertação, trabalho de projeto ou estágio profis-
sional, é realizada no início do semestre par, salvo em casos de reins-
crição.

2 — No ano de inscrição à dissertação, trabalho de projeto ou está-
gio profissional, a inscrição pode totalizar um máximo de 84 créditos 
anuais não sendo obrigatória a distribuição equitativa de créditos por 
cada um dos semestres.

3 — O registo do título, do tema e da modalidade do trabalho deverá 
ser realizado no prazo máximo de 45 dias úteis, nos casos previstos 
no n.º 1, e de 30 dias úteis nos casos previstos no n.º 2, e deverá ser 
acompanhada pelos seguintes documentos:

a) Requerimento dirigido ao presidente do conselho científico, ou 
em quem ele delegar, mencionando a área científica do curso, a área de 
especialização se existir, o tema da dissertação, do trabalho de projeto 
ou do estágio profissional e o nome do orientador ou orientadores;

b) Declaração de aceitação do orientador ou orientadores.

4 — Compete a cada uma das comissões de curso dos ciclos de es-
tudo conducentes ao grau de mestre elaborar, até ao final de cada ano 
letivo, uma lista de temas de dissertação, ou de trabalhos de projeto, ou 
de estágios profissionais, que possam ser disponibilizadas aos alunos 
antes do ato de inscrição, sem prejuízo de outros temas que possam vir 
a ser propostos.

Artigo 12.º

Regime de prescrições

Nos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre do ISA aplica-
-se o regime geral de prescrição do direito à inscrição, de acordo com 
a Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto e os regulamentos 
em vigor.

Artigo 13.º

Orientação da dissertação, do trabalho de projeto
ou do estágio profissional

1 — A elaboração da dissertação, do trabalho de projeto ou do es-
tágio profissional são orientadas por doutor ou especialista de mérito 
reconhecido como tal pelo Conselho Científico do ISA, nacional ou 
estrangeiro.

2 — A orientação pode ser assegurada em regime de coorientação, 
quer por orientadores nacionais, quer por nacionais e estrangeiros, até 
um máximo de dois orientadores.

3 — A equipa de orientação deverá incluir obrigatoriamente um pro-
fessor ou investigador com vínculo ao ISA.

Artigo 14.º
Apresentação da dissertação, do trabalho

de projeto ou do relatório de estágio
1 — A dissertação, o trabalho de projeto ou o relatório de estágio 

profissional deverão obrigatoriamente respeitar as seguintes regras:
a) A capa deve incluir o nome da Universidade de Lisboa e o do Ins-

tituto Superior de Agronomia, com os respetivos logotipos, o título do 
trabalho, o nome do estudante, o nome dos orientadores, a designação 
do ciclo de estudos do mestrado e, se aplicável, a área de especialização, 
a modalidade do trabalho que se apresenta (dissertação, trabalho de 
projeto ou relatório de estágio), o ano de conclusão do trabalho e, nos 
casos de graus atribuídos em associação, a identificação das instituições 
parceiras;

b) Os trabalhos escritos devem incluir resumos em português e noutra 
língua oficial da União Europeia até 300 palavras cada, até 5 palavras-
-chave em português e noutra língua oficial da União Europeia, e ín-
dices;

c) Quando o conselho científico autorizar a redação do trabalho final 
em língua estrangeira, este deve ser acompanhado de um resumo mais 
desenvolvido em português, com uma extensão compreendida entre 
1200 e 1500 palavras;

d) Quando tal se revele necessário, certas partes do trabalho final, 
designadamente os anexos, podem ser apresentados exclusivamente 
em suporte digital;

e) As informações referidas anteriormente no que respeita a capa, 
formatação e número de páginas da dissertação, do trabalho de projeto ou 
do relatório de estágio profissional, devem respeitar as regras definidas 
pelo ISA, que serão publicadas anualmente.

2 — Os prazos para a entrega da dissertação, do trabalho de projeto 
ou do relatório de estágio profissional são os definidos anualmente no 
calendário escolar do ISA.

3 — A apresentação em data posterior ao estipulado obriga a nova 
inscrição na dissertação, no trabalho de projeto ou no estágio profissional, 
de acordo com o estabelecido no artigo 11.º

4 — As dissertações de mestrado ficam sujeitas a depósito obrigató-
rio, da responsabilidade do ISA, de uma cópia digital num repositório 
integrante da rede do Repositório Científico de Acesso Aberto de Por-
tugal, operado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., bem 
como para consulta digital no Repositório Digital da Universidade de 
Lisboa.

Artigo 15.º
Admissão a provas

1 — Apenas poderão requerer admissão às provas públicas de defesa 
da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio, os alunos 
que tenham concluído o curso de mestrado e tenham regularizado todos 
os pagamentos de propina inerentes à frequência do curso.

2 — O aluno deverá solicitar na divisão académica do ISA a realiza-
ção das provas para apreciação e discussão pública da dissertação, do 
trabalho de projeto ou do relatório de estágio profissional, em requeri-
mento dirigido ao presidente do conselho científico no prazo reservado 
para o mesmo.

3 — Com o requerimento de admissão à prestação das provas o aluno 
deve entregar os seguintes documentos:

a) Parecer do orientador ou orientadores confirmando que a disser-
tação, trabalho de projeto, ou relatório de estágio profissional está em 
condições de ser apresentado em provas públicas;

b) Três exemplares do documento escrito em suporte de papel (do-
cumento provisório); poderá ser solicitada a entrega de exemplares 
suplementares, caso o júri venha a integrar mais do que três membros;

c) Um exemplar em suporte digital (CD/DVD);
d) Três exemplares do curriculum vitæ do candidato atualizado;
e) Declaração referente à disponibilização do documento para consulta 

digital através do Repositório Digital da Universidade de Lisboa.

4 — A admissão a provas de mestrado está sujeita ao pagamento de 
emolumento, conforme tabela de emolumentos do ISA.

Artigo 16.º
Composição, nomeação e funcionamento do júri

1 — A dissertação, o trabalho de projeto ou o relatório de estágio 
profissional são objeto de apreciação e discussão pública por um júri 
nomeado pelo Presidente do ISA, sob proposta do Conselho Científico, 
ouvida a respetiva comissão de curso, no prazo de 30 dias úteis após a 
receção do requerimento de admissão a provas apresentado pelo aluno.
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2 — O despacho de nomeação do júri deverá ser comunicado ao aluno 
e afixado em local público do ISA e divulgado na página do ISA em
www.isa.ulisboa.pt, no prazo de cinco dias úteis após a sua nomeação.

3 — O júri é constituído por três a cinco membros, incluindo o coor-
denador do curso ou outro membro em quem ele delegue, que presidirá, 
e um elemento da equipa de orientação. O orientador nunca poderá 
presidir ao júri.

4 — Sempre que exista mais do que um orientador, apenas um pode 
integrar o júri.

5 — Os membros do júri devem ser especialistas no domínio em que 
se insere a dissertação, o trabalho de projeto ou o relatório de estágio 
profissional e são nomeados de entre nacionais ou estrangeiros titulares 
do grau de doutor ou especialistas de mérito reconhecido como tal pelo 
Conselho Científico.

6 — O júri reunirá no prazo máximo de 15 dias úteis, após a sua 
nomeação, para proferir um despacho liminar sobre a aceitação da 
dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio profis-
sional ou, em alternativa, para recomendar de forma fundamentada a 
sua reformulação.

7 — A reunião de júri referida no número anterior poderá ser subs-
tituída por declarações escritas dos membros do júri subscrevendo um 
parecer de aceitação ou fundamentando a necessidade de alterações.

8 — No caso da reformulação prevista no n.º 6, o candidato dispõe 
de um prazo improrrogável de 60 dias úteis para proceder às alterações 
propostas, salvo se declarar por escrito que prescinde de as efetuar.

9 — Não tendo o candidato prescindido de efetuar alterações, deve 
apresentar, no prazo regulamentar, os seguintes documentos:

a) Um número de exemplares do documento reformulado, em suporte 
de papel, correspondente ao número de elementos do júri;

b) Um exemplar do documento reformulado em suporte digital
(CD/DVD).

10 — As provas de defesa da dissertação, do trabalho de projeto ou 
do relatório de estágio terão lugar no prazo máximo de 30 dias úteis 
após o parecer positivo do júri, ou após a apresentação dos documentos 
referidos no número anterior.

11 — As deliberações do júri são tomadas por maioria dos membros 
que o constituem, através de votação nominal justificada, não sendo 
permitidas abstenções.

12 — Das reuniões do júri são lavradas atas, das quais constam os 
votos de cada um dos membros e a respetiva fundamentação, que pode 
ser comum a todos ou a alguns membros do júri.

Artigo 17.º
Ato Público de defesa da dissertação, do trabalho

de projeto ou do relatório de estágio
1 — A dissertação, o trabalho de projeto ou o relatório de estágio são 

objeto de apresentação oral, apreciação e discussão pública pelo júri 
nomeado de acordo com o artigo 16.º deste regulamento.

2 — As provas públicas podem realizar -se, na totalidade ou parcial-
mente, em português, inglês ou noutra língua oficial da União Europeia, 
desde que compreendidas pelo candidato e pelos membros do júri.

3 — As provas públicas têm a duração máxima de 90 minutos e nela 
devem intervir todos os membros do júri, devendo o candidato dispor 
de tempo idêntico ao utilizado pelos membros do júri. O candidato 
deverá fazer uma apresentação de, no máximo, 20 minutos, seguindo-
-se a discussão.

4 — O presidente do júri pode autorizar a participação por telecon-
ferência de um número de vogais não superior a 50 %, desde que haja 
condições técnicas para a plena participação nos trabalhos de todos 
os membros do júri, garantindo o seu acesso áudio e vídeo a todas as 
fases da prova.

5 — Imediatamente após as provas públicas, o júri reúne para aprecia-
ção e atribuição da classificação das mesmas, de acordo com o seguinte 
procedimento:

a) A apreciação final da dissertação, do trabalho de projeto ou do 
relatório de estágio é expressa através das menções de Aprovado (com 
ou sem alterações) ou Reprovado;

b) No caso de aprovação, a classificação é a que resultar da média 
aritmética das classificações atribuídas por cada membro do júri no 
intervalo 10 -20 da escala numérica inteira de 0 a 20.

6 — Da reunião do júri é lavrada ata, da qual constam a classificação 
da dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio profissional, 
os votos de cada um dos seus membros e a respetiva fundamentação, 
que pode ser comum a todos ou a alguns membros do júri e as alterações 
a efetuar, se aplicável.

7 — O presidente do júri assinará a ata após o cumprimento do esti-
pulado nos números 4 e 5 deste artigo.

8 — Eventuais alterações à dissertação, ao trabalho de projeto ou 
ao relatório de estágio, propostas pelo júri, deverão ser efetuadas pelo 
candidato no prazo máximo de 30 dias úteis após a data da discussão.

9 — O orientador deverá emitir uma declaração escrita comprovando 
que as alterações requeridas pelo júri foram efetuadas, para ser entregue 
pelo candidato na Divisão Académica juntamente com as versões defi-
nitivas do documento, para homologação pelo presidente de júri.

10 — O candidato procede à entrega de um exemplar da versão defi-
nitiva do documento em suporte de papel e dois exemplares em suporte 
digital (CD/DVD).

11 — Para cursos em associação com outras instituições, deverá o 
candidato entregar mais um exemplar da versão definitiva em suporte 
de papel, assim como em formato digital (CD/DVD) dos documentos 
referidos no número anterior, para que possam ser enviados à outra 
instituição.

Artigo 18.º
Atribuição da classificação final

1 — Ao grau académico de mestre é atribuída uma classificação final, 
expressa como um inteiro entre 10 e 20, bem como o seu equivalente na 
escala europeia de comparabilidade de classificações.

2 — O cálculo da classificação final do mestrado é efetuado pela de-
terminação da média aritmética ponderada, calculada até às centésimas 
e arredondada às unidades (considerando como unidade a fração não 
inferior a 50 centésimas), da classificação das unidades curriculares 
do curso de mestrado com classificação quantitativa e da classificação 
atribuída à dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio pro-
fissional (trabalho final), cujo coeficiente de ponderação corresponde ao 
número de créditos de cada unidade curricular e ao número de créditos 
do trabalho final.

3 — Aos alunos aprovados são atribuídas classificações finais no 
intervalo de 10 a 20 valores da escala numérica inteira de 0 a 20, bem 
como, no seu equivalente na escala europeia de comparabilidade de 
classificações.

4 — A classificação final do ciclo de estudos é acompanhada das 
seguintes menções qualitativas: Suficiente (10 -13), Bom (14 -15), Muito 
Bom (16 -17) e Excelente (18 -20).

Artigo 19.º
Titulação do grau de mestre

1 — A atribuição do grau de mestre é atestada obrigatoriamente pela 
certidão de registo, genericamente designada de diploma, e também 
pela carta de curso, de requisição facultativa, sendo qualquer uma delas 
acompanhada pelo suplemento ao diploma.

2 — Os elementos que constam obrigatoriamente das certidões de re-
gisto e cartas de curso obedecem ao disposto no Despacho n.º 9753/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141, de 24 de julho.

3 — A certidão de registo e a carta de curso são requeridas pelos in-
teressados no ISA e emitidas pelos serviços da Reitoria da Universidade 
de Lisboa, no prazo máximo de 90 dias úteis após a sua requisição, após 
pagamento do respetivo emolumento.

4 — A emissão de qualquer outra certidão que ateste a conclusão da 
formação conferente de grau é facultativa e está dependente do reque-
rimento da certidão de registo.

Artigo 20.º
Diploma de curso de especialização

1 — Aos alunos que terminem com sucesso o curso de mestrado a 
que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º será emitido um diploma 
de especialização na área a que o curso se refere.

2 — A emissão do diploma a que se refere o número anterior é acom-
panhada do respetivo suplemento ao diploma.

3 — A classificação a constar no diploma será obtida pela determina-
ção da média aritmética ponderada, calculada até às centésimas e arre-
dondada às unidades (considerando como unidade a fração não inferior 
a 50 centésimas), da classificação das unidades curriculares do curso de 
mestrado com classificação quantitativa, cujo coeficiente de ponderação 
corresponde ao número de créditos de cada unidade curricular.

Artigo 21.º
Processo de acompanhamento

1 — O acompanhamento pelos órgãos científico e pedagógico dos 
ciclos de estudo conducentes ao grau de mestre do ISA processa -se 
conforme o disposto no artigo 3.º do Regulamento de Estudos de Pós-
-Graduação da Universidade de Lisboa e dos artigos 13.º e 14.º dos 
Estatutos do ISA.
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2 — O acompanhamento é ainda assegurado pelos Departamentos e 
Comissões de Curso, de acordo com o disposto nos artigos 17.º e 19.º 
dos Estatutos do ISA, e demais competências que lhes sejam atribuídas 
ou delegadas pelos órgãos legal e estatutariamente competentes.

Artigo 22.º
Propriedade intelectual e confidencialidade

1 — Estão abrangidas pelo Regulamento de Propriedade Intelectual 
da Universidade de Lisboa todas as atividades que utilizem recursos 
da Universidade ou do ISA, de acordo com o Despacho n.º 873/2015 
de 14 de janeiro.

2 — Alguns trabalhos, pela sua natureza ou por serem desenvolvidos 
em colaboração com entidades empresariais, podem implicar a neces-
sidade de garantir confidencialidade em determinadas componentes da 
dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio.

3 — A situação de confidencialidade prevista no número anterior 
deverá ser requerida à comissão de curso, até 60 dias após o ato de ins-
crição na dissertação, no trabalho de projeto, ou no estágio profissional, 
identificando os motivos e a entidade que requer a confidencialidade.

4 — Após despacho favorável da comissão de curso, será celebrado 
um protocolo de confidencialidade entre as entidades envolvidas, equipa 
de orientação e estudante, que deverá ser assinado por todos os interve-
nientes, do qual constará obrigatoriamente a discriminação das partes 
sujeitas a confidencialidade e o respetivo período de vigência.

5 — A apresentação, entrega e defesa da dissertação, do trabalho de 
projeto ou do relatório de estágio profissional, abrangida por cláusula 
de confidencialidade, obedece ao seguinte:

a) O título, resumo e as palavras -chave (tanto em língua portuguesa 
como em língua inglesa) não podem ter carácter confidencial;

b) O coordenador da comissão de curso e todos os elementos do júri 
devem aceitar e assinar um compromisso de confidencialidade (em 
modelo aprovado pelos órgãos de gestão do ISA e disponibilizado na 
sua página na internet);

c) O texto da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório 
de estágio, que se tornará público, deve ser revisto e autorizado pela 
entidade que requer a confidencialidade, em conjunto com a comissão 
de curso;

d) As partes do texto consideradas confidenciais devem constar de um 
anexo, em volume separado, que é distribuído apenas aos elementos do 
júri, devendo ser devolvido à entidade que requereu a confidencialidade 
no final das provas;

e) A defesa da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de 
estágio é efetuada em ato público.

Artigo 23.º
Propinas

1 — A fixação do montante das propinas é da competência do Conse-
lho Geral da Universidade de Lisboa, sob proposta do Reitor.

2 — O regime de pagamento de propinas de cada ciclo de estudos 
conducente ao grau de mestre do ISA é definido anualmente pelo Con-
selho de Gestão ou, no caso de cursos ministrados em associação, pelos 
órgãos legal e estatutariamente competentes das unidades orgânicas ou 
instituições envolvidas.

Artigo 24.º
Casos omissos

Às situações não contempladas no presente regulamento aplica -se o 
disposto no Código do Procedimento Administrativo e demais legislação 
e regulamentos em vigor, nomeadamente o Decreto -Lei n.º 63/2016, 
de 13 de setembro e o Regulamento de Estudos de Pós -Graduação 
da Universidade de Lisboa aprovado pelo Despacho n.º 7024/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, de 11 de agosto, 
sendo os casos omissos decididos pelos órgãos legal e estatutariamente 
competentes do ISA.

Artigo 25.º
Norma revogatória e entrada em vigor

O presente regulamento revoga o regulamento anterior e entra em 
vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.

310837406 

 Despacho n.º 9146/2017
Considerando a necessidade de adaptação de algumas das normas 

relativas aos Estudos de Pós -Graduação resultantes da publicação do 
Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, que procede à alteração do 
Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior, aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto;

Considerando o Regulamento de Estudos de Pós -Graduação da Uni-
versidade de Lisboa aprovado pelo Despacho n.º 7024/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, de 11 de agosto, bem como 
os Estatutos do Instituto Superior de Agronomia, homologados pelo 
Despacho n.º 339/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 5, de 8 de janeiro, o Conselho Científico do Instituto Superior de 
Agronomia (ISA) aprova o seguinte Regulamento dos Ciclos de Estu-
dos Conducentes ao Grau de Doutor o qual é publicado em anexo ao 
presente despacho.

27 de setembro de 2017. — A Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.

ANEXO

Regulamento Geral dos Ciclos de Estudos Conducentes 
ao Grau de Doutor no Instituto Superior de Agronomia

Artigo 1.º

Atribuição do grau de doutor

1 — A Universidade de Lisboa confere o grau de doutor num dos seus 
ramos de conhecimento, ou numa sua especialidade, em conformidade 
com as disposições legais aplicáveis, através das suas Unidades Orgâ-
nicas, entre as quais o Instituto Superior de Agronomia (ISA).

2 — Neste enquadramento, o ISA oferece ciclos de estudos condu-
centes ao grau de doutor num ramo de conhecimento ou numa sua espe-
cialidade nos domínios científicos da sua competência, genericamente 
designados programas de doutoramento.

3 — A Universidade de Lisboa, através do ISA, pode ainda conceder o 
grau de doutor em associação com outras instituições de ensino superior, 
nacionais ou estrangeiras, nos termos da legislação em vigor.

4 — O grau de doutor é conferido pela Universidade de Lisboa aos 
que demonstrem satisfazer os seguintes requisitos:

a) Capacidade de compreensão sistemática num domínio científico 
de estudo;

b) Competências, aptidões e métodos de investigação associados a 
um domínio científico;

c) Capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar uma inves-
tigação significativa respeitando as exigências impostas pelos padrões 
de qualidade e integridade académicas;

d) Ter realizado um conjunto significativo de trabalhos de investi-
gação original ou de produção artística que tenham contribuído para o 
alargamento das fronteiras do conhecimento, das artes e da cultura e 
que mereçam a divulgação nacional ou internacional em publicações 
com comité de seleção ou em manifestações culturais e artísticas de 
elevado nível;

e) Ser capazes de analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias 
novas e complexas;

f) Ser capazes de comunicar com os seus pares, a restante comu-
nidade académica e a sociedade em geral sobre a área em que são 
especializados;

g) Ser capazes de, numa sociedade baseada no conhecimento, promo-
ver, em contexto académico e ou profissional, o progresso tecnológico, 
social ou cultural.

Artigo 2.º

Organização dos ciclos de estudos conducentes ao grau de doutor

1 — Os ciclos de estudos conducentes ao grau de doutor no ISA têm 
de 180 a 240 créditos (ECTS) e uma duração de três a quatro anos, 
ou seja de seis a oito semestres, respetivamente, na modalidade de 
frequência a tempo inteiro.

2 — Os ciclos de estudos conducentes ao grau de doutor no ISA 
integram:

a) A realização de unidades curriculares dirigidas ao aprofundamento 
da formação científica dos doutorandos, cujo conjunto se denomina curso 
de doutoramento, de acordo com o especificado no artigo 8.º;

b) A elaboração de uma tese original, expressamente elaborada para 
esse fim, adequada à natureza do ramo de conhecimento ou da espe-
cialidade.

3 — O Conselho Científico do ISA pode autorizar que, em condições 
de exigência equivalentes, tendo em consideração a natureza do ramo 


