ORDEM DE SERVI(O N" Lol2ot4
Regulamento dos cursos ndo conferentes de grau

A procura de uma atualizaESo dos conhecimentos e a expans6o da formaESo ao longo
da vida tem impulsionado a criaESo e oferta de cursos nio conferentes de grau.

O Decreto-Lei no 74lzoo6 de z4 de marEo, alterado pelo Decreto-Lei no ro7/zoo8 de
z5 de junho e pelo Decreto-Lei no n5/zor3 de 7 de agosto prevd no seu art.o 39o, a
realizagSo de cursos n5o conferentes de grau acad6mico.
Neste contexto, cumpre atualizar e esclarecer os procedimentos relativos A criaEso e
aprovaESo destes cursos, visando uma maior rapidez e efic6cia dos processos, pelo
que e posto em vigor o presente regulamento:

Artigo r.o
DefinigSo

Os cursos n5o conferentes de grau atribuidos pela Universidade de Evora organizamse em cursos de formaESo p6s-graduada e cursos ou aE6es de formaEso profissional e
de atualizaESo de conhecimentos.

Um curso constitui um conjunto organizado de unidades curriculares, no Smbito ou
n5o de um ciclo de estudos, aprovado como tal pelos 6rg5os legal e estatutariamente
competentes da Universidade. Cada curso 6 constitufdo por um plano de estudos que
agrega unidades curriculares de uma ou mais Sreas cientificas (obrigat6rias e
optativas) e por um nfmero definido de cr6ditos ECTS, correspondendo cada ECTS a
z6 horas de trabalho conforme regulamento de aplicaEso do sistema na Universidade
de Evora, Ordem de Servigo n.o rolzoo6 de r9 de junho.

Os cursos de formagSo p6s-graduada destinam-se a estudantes com grau

de

licenciado, concedem sempre ECTS e estSo sujeitos a avaliaEio.

As aE6es de formaESo profissional e de atualizaEso de conhecimentos organizam-se
numa 5rea cientifica concreta, de nivel de exig6ncia de primeiro, segundo ou terceiro
ciclo, com finalidades profissionalizantes ou de atualizagSo de conhecimentos. S5o
aprovados pelos 6rg5os legal e estatutariamente competentes da Universidade e

podem

ou n5o

conceder cr6ditos.

No caso de

necessariamente que estar sujeitos a avaliaEso.

concederem creditos t6m

Os creditos obtidos em qualquer dos cursos ou aE6es podem ser creditados para

obtenESo

de grau nos termos do Regulamento de

CreditaE6es

em vigor

a

na

Universidade de Evora e, quando n5o haja lugar a essa creditaEso, s5o incluidos como
informaESo complementar no Suplemento ao Diploma.

Artigo z.o
Tipologia

| ) FORMACAO

r..

POS-GRADUADA

Cursos no Smbito de ciclos de estudo

Os diplomas conferidos sdo instituidos nos termos do regime juridico dos graus e
diplomas do ensino superior (artigo 39o do Decreto-Lei no rr5/zor3 de 7 de agosto).

1.r-.

Cursos de Mestrado

Correspondem ao conjunto organizado de unidades curriculares que constituem a
totalidade da componente curricular de um ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre, com um minimo de 6o cr6ditos. Conferem Diploma de Curso de Mestrado.

1.2.

Cursos de Doutoramento

Correspondem ao conjunto organizado de unidades curriculares que constituem a
parte curricular de um ciclo de estudos conducente ao grau de doutor, com um
minimo de 3o ECTS. Conferem Diploma de Curso de Doutoramento.

z. Cursos fora do Ambito de ciclos de estudo

z.r. Cursos de P6s-Graduagso
S5o constituidos por um conjunto organizado de unidades curriculares de nivel e
exigGncias de z.o ciclo, com um minimo de 3o ECTS. T6m como objetivo a formaEso

de especialistas de alto nivel em 5reas profissionais especificas, n6o reconhecidas
explicitamente nos graus.

O plano de estudos dos cursos de P6s-GraduagSo n5o pode coincidir na totalidade
com os planos de estudos dos cursos de mestrado ou de doutoramento, podendo
contudo ser constituidos por uma parte ou conjunto de unidades curriculares dos
planos de estudos de cursos conferentes de grau.
Estes cursos destinam-se a licenciados ou a detentores de curriculo reconhecido pelo

Conselho Cientifico da Unidade Org6nica e as condiE6es de admissSo s5o definidas na

proposta de criaESo do curso.
EstSo organizados em semestres. Conferem Diploma de P6s-GraduaESo

z.z. Cursos de P6s-Licenciatura

As P6s-Licenciaturas de

EspecializaESo

em Enfermagem estSo organizadas

nos

termos da Portaria no 268/zooz, de r3 de marEo. Visam assegurar a aquisiESo de
competGncias cientificas, t6cnicas, humanas e culturais adequadas i prestaESo de
cuidados de enfermagem especializados numa determinada 5rea clinica.

Os cursos tdm a duraESo de dois a tr6s semestres curriculares e destinam-se a
candidatos que cumulativamente satisfaEam as condiE6es expostas no art.o rzo da
Portaria no 268/zooz. Conferem Diploma de EspecializaESo em Enfermagem nos
termos da referida Portaria e de outra legislaESo que vier a ser publicada sobre a
criagSo e funcionamento deste tipo de cursos.

2.3. Cursos de Especializag6o
S5o constituidos por um conjunto organizado de unidades curriculares ou de m6dulos
de formagSo de nivel e exig6ncia de z.o ciclo, com um minimo de 6o cr6ditos. PoderSo

ou nio coincidir com parte de um plano de estudos de um curso existente. Conferem
Diploma de Curso de EspecializaESo.

2.4. Cursos de Estudos Avangados

S5o constituidos por um conjunto organizado de unidades curriculares de nfvel e
exig6ncias de 3.o ciclo, com um minimo de 3o ECTS. Permitem aos alunos realizar
m6dulos de formaESo numa 6rea especifica do conhecimento e conferem o Diploma
de Estudos AvanEados na 5rea em causa.

Destinam-se a titulares de um z.o ciclo ou a detentores de curriculo reconhecido pelo
Conselho Cientifico da Unidade 0196nica e as condiE6es de admissSo s5o definidas na
proposta de criaESo dos cursos.

il) cuRsos E ACoEs DE FORMAGAO

PROFTSSTONAL E DE ATUALTZACAO DE

CONHECIMENTOS

1. Cursos de EspecializagSo Tecnol6gica

S5o cursos p6s-secund6rio n6o superiores que visam a aquisiESo do nivel 5 de
formaESo profissional. Este tipo de cursos est5 regulamentado pelo Decreto-Lei n.o
88/zoo6 de z3 de maio e regulamento interno bem como das regras estabelecidas na
presente Ordem de ServiEo, quando aplicSveis.

z. Cursos de EspecializagSo T6cnica

Consistem num conjunto integrado

de unidades curriculares que podem

ser

obrigat6rias ou optativas ou de livre escolha, que confiram conhecimentos especificos
numa determinada 5rea laboral/profissional.
Devem ter no minimo ro ECTS e conferem um Diploma de EspecializagSo T6cnica.
Os destinatSrios e as condig6es de admissSo s6o definidos nas propostas de criaEso
dos cursos.

3. Cursos de ValorizagSo Profissional
55o constituidos no minimo por uma unidade curricular. Visam dar a conhecer aspetos

inovadores dentro de uma Srea de conhecimento, correspondendo a Sreas de
formaESo orientadas especificamente para setores profissionais. Conferem um
minimo de r ECTS e Certificado de Aproveitamento. Podem conferir Certificado de
ParticipaESo, sem reconhecimento dos Ecrs, caso o formando n5o obtenha
aproveitamento.
Os destinatSrios e as condig6es de admissSo s5o definidos nas propostas de criaEio
dos cursos.

4. Cursos/A96es de FormagSo Continua
Os Cursos e AE5es de FormaESo Continua t6m como objetivo completar e atualizar a

formaESo acaddmica ou profissional dos alunos, dos diplomados e de outros
profissionais, bem como dos cidadios em geral, atrav6s da aprendizagem e
desenvolvimento de saberes cientificos, t6cnicos ou artfsticos em aspetos pontuais.

(M,

Podem ter uma duraESo muito diversa, corresponder a um conjunto coerente de
unidades curriculares, a uma unidade curricular, a um m6dulo de formaESo ou a
conjunto de conte0dos numa Srea cientifica, de nivel de exigAncia variSvel, com
finalidades profissionalizantes ou de atualizaESo de conhecimentos. N5o estSo
obrigados a aplicar avaliaESo a n5o ser que confiram ECTS.

Conferem certificados de Aproveitamento quando houve lugar a avaliaESo, quer
confiram ECTS ou n6o e Certificados de ParticipagSo quando n5o existe avaliaESo.
5. Cursos de VerSo
Destinam-se a fomentar o intercAmbio cientifico e cultural em 5reas diversas do saber,
de 6mbito nacional ou internacional.

Carecem de aprovagSo do Conselho Cientifico da Unidade Org6nica cabendo a esta
toda a gestSo da realizaE5o do curso, incluindo a emissSo de comprovativos de
participaESo.

Aftigo 3.o
€riagSo de cursos

r..

Cursos de FormagSo P6s-Graduada no

imbito de ciclos de estudos

Os cursos de mestrado e os cursos de doutoramento s5o criados no Ambito dos ciclos

de estudo onde se incluem, n5o sendo necess6rio um processo de criagSo aut6nomo,
elaborado nos termos do presente regulamento.

2.

Cursos de Formagio P6s-Graduada fora do 6mbito de ciclos de estudo

z.r. A proposta de criaESo de cursos 6 feita em formul6rio pr6prio disponibilizado no
Sistema de GestSo Documental (GESDOC). As propostas devem ser submetidas aos

conselhos cientificos das respetivas unidades o196nicas at6 31 de margo,
independentemente do seu inicio ser no semestre impar ou par do ano letivo
subsequente.

z.z. O Diretor da Escola deve submeter at6 3o de abril a proposta com pareceres dos
Conselhos Cientifico e Pedag6gico, ao Reitor para aprovaEso da criaEso do curso e
proceder i nomeaESo do Diretor de Curso.
2.3. A proposta autorizada 6 enviada pela Reitoria aos Servigos Acad6micos que
procedem A criagSo do curso no SIIUE e i sua publicagSo em Di6rio da Rep0blica.

2.4. Esta proposta deve ser sempre feita numa 6rea cientifica ou de especializagSo
definida de acordo com a ClassificaEso Nacional das Areas de EducaESo e FormaESo
(cNAEF).
2.5.O valor de propina proposto na criaESo do curso, deve ser proporcional ao n0mero

de ECTS do curso, tendo em conta a propina de ro ciclo definida anualmente, a que
correspondem 6o ECTS/ano letivo.
2.6. No caso de cursos realizados em colaboraESo com outras instituiE6es, deve ser
anexado i proposta de criaESo do curso o protocolo de colaboraESo, assim como a
distribuiESo de servigo docente entre as instituig6es parceiras.

3. Cursos e Ag6es de FormagSo Profissionale de Atualizag5o de Conhecimentos

3.r. Este tipo de cursos podem ser propostos pelas Unidades Org6nicas, pelos Centros
de InvestigagSo e pelo Centro de Tecnologias Educativas.
3.2. As propostas de criaESo podem ser submetidas em qualquer altura do ano, em
formul5rio pr6prio disponibilizado no GESDOC. O inicio de cursos com 30 ou mais
ECTS deve coincidir com

o inicio do ano letivo ou do semestre par. Carecem

de

parecer do Diretor da Unidade OrgAnica ou de Centro e ser aprovadas pela Reitoria.

3.3. A proposta autorizada 6 enviada pela Reitoria aos ServiEos Acad6micos que
procedem A criaESo do curso no SllUE.

3.4. O valor da propina deve ser calculado visando a sustentabilidade do curso,
devendo ajustar-se o orgamento irs normas em vigor na Universidade, A exceEso do
valor da propina de cursos de EspecializaEso Tecnol6gica o qual 6 estabelecido de
acordo com o regulamento pr6prio em vigor.
3.5. Ap6s criagSo interna nos termos do presente regulamento as aE6es de formaEso a

submeter a acreditaESo pelo Conselho Cientifico-Pedag6gico da FormaESo Continua
(CCPFC) deve ser efetuado de acordo com a informaEso disponivel no endereEo

http://www.ccpfc.uminho.pt/

e com o apoio dos

servigos Acad6micos

da

Universidade de Evora.

Artigo 4.o
Orgamento

r. No caso dos cursos ou ag6es de formagSo profissional ou de atualizaEso

de
conhecimentos o orEamento deve acompanhar a proposta de criaEso do curso e o
Edital de funcionamento do curso sempre que existam alterag6es ao orgamento inicial
e ser previamente aprovado pelo Administrador da Universidade.

2. O orgamento deve ser elaborado conforme modelo anexo a este regulamento
disponivelem GESDOC.

e

3. Os overheads para a Universidade regem-se pelas disposiE6es emanadas pelo
Conselho de GestSo e s5o calculados sempre com base no orEamento aprovado.

Artigo 5.o
Publicitag5o dos Cursos e Ag6es

A promoESo e publicitaESo dos cursos e aE6es s5o desenvolvidas pelas estruturas da
Universidade que as prop6em em interligaqSo com o Gabinete de ComunicaESo,
lmagem e Protocolo.

Artigo 6o
Funcionamento dos cursos

1.

Cursos de FormagSo P6s-Graduada (fora do Ambito de ciclos de estudo)

r.r.

Os Diretores de Curso deverSo submeter atrav6s do SIIUE a proposta de
abertura dos cursos - Edital, nos termos do despacho reitoral publicado anualmente
com os prazos e procedimentos pr6vios a abertura dos anos letivos.

r.z. As candidaturas, seriagSo, reconhecimento dos candidatos pelos Conselhos
Cientificos das Unidades Org6nicas e a divulgagSo de resultados decorrem em
conformidade com o mesmo despacho reitoral.

r.3. Os estudantes ficam sujeitos ao Regulamento Escolar Interno devendo
efetuar a matricula, inscriE6es e pedidos de creditaEso nos prazos estabelecidos no
calend6rio escolar.

r.4. Ouando os alunos n5o concluam o curso no decorrer da ediESo em que se
matriculam poderSo, no ano letivo subsequente, inscrever-se nas unidades
curriculares em falta para conclusSo, desde que estas estejam em funcionamento e
mediante pagamento das propinas correspondentes a inscriEso em ECTS extra.

2.

cursos

e

Ag6es

de

Formagio Profissional

e de

Atualizag5o de

Conhecimentos

z.r. Os Editais de abertura dos cursos devem ser submetidos a autorizaEso
Reitoria ate 3o dias antes do inicio do curso para que os procedimentos

da
de

candidatura, seriagSo, colocaESo, matricula

e

inscriESo dos alunos possam ser

assegurados.

z.z. A gestSo dos cursos/aE6es, nomeadamente o processo de candidatura,
seriaESo e colocagSo dos formandos, cabe

i

Unidade proponente.

2.3. As candidaturas sdo efetuadas no SllUE, no enderego https://siiue.uevora.pt,

bem como a colocaESo dos formandos, atrav6s do perfil de Diretor/Respons5vel,
ficando a partir dai disponivel a possibilidade dos candidatos colocados procederem A
matricula on-line.

2.4.A lista de colocados, ap6s homologaEso pelo Diretor da unidade proponente,
deve ser impressa, assinada e remetida aos Servigos Acad6micos.

2.5. Temporariamente, ate que os processos de criaEso de editais

e de

candidaturas e colocaE6es decorram no SllUE, o modelo de Editalfica16 disponivel no
GESDOC e o de Candidatura no Portal.
2.6. A Unidade promotora deve constituir para cada curso um dossier t6cnicopedag6gico, do qual devem constar a lista de colocados, a calendarizaEso das sess6es,
os sum5rios, as folhas de presenEa e as provas de avaliaEso (quando aplicdvel).
2.7. Os formandos regem-se pelas normas aprovadas para cada curso, devendo
efetuar a matricula e as inscriE6es (se aplic5vel) de acordo como calend5rio aprovado
no Editalde abertura.

2.8. A n5o conclusSo de um curso obriga a uma nova candidatura caso o curso
volte a funcionar.
3' As Unidades Org6nicas deverSo proceder i afetaEso dos docentes/formadores is
unidades curriculares no SIIUE para que o processo de inscrigSo possa ser efetuado e a
respetiva avaliagSo ou registo de participagio.
4. Os prazos e formas de pagamento das propinas dos cursos nio conferentes de grau
s6o definidos no regulamento de propinas.
5. O funcionamento de ediE6es sucessivas de cursos aprovados fica sujeito ao exposto
nos pontos anteriores.

Artigo

70

CertificagSo

r. O certificado de pafticipagSo ou aproveitamento em cursos com menos de ECTS
3o
n5o carece de requerimento por parte dos alunos, sendo emitido pelos ServiEos

8q

Academicos para todos os matriculados e com participaESo no respetivo curso, com a
propina paga e aprovaESo no caso do certificado de aproveitamento. O seu custo est6
incluido no valor da propina.

z. Para operacionalizagSo do referido no n0mero anterior, as pautas ou o registo de
participaESo dos formandos devem ser enviadas por escrito aos ServiEos Acad6micos
para emissSo dos respetivos certificados.
3. A emissSo dos documentos de certificaESo dos cursos de formaESo p6s-graduada 6

efetuada pelos ServiEos Acad6micos, mediante requerimento dos alunos

e

pagamento dos emolumentos constantes da Tabela de Emolumentos em vigor.

4. No caso de cursos realizados em colaboraESo com outras instituig6es, as certid6es
de aprovaESo no curso, estSo sujeitas ao disposto no protocolo com as outras
instituiE6es, devendo tal ser definido no Edital de abertura do curso.

Artigo 8.o
Revogag6es, entrada em funcionamento e disposig6es transit6rias

r. S5o revogadas as Ordens de Servigo no 5lzoo7 de 7 de margo e no 8/zoro de r de
julho, com as alterag6es de r8 de abrilde zou e de z8 de marEo de zotz, o Despacho
no 65lzoo7 de

3r de maio e o Despacho n.o 16r/zoog de z7 de novembro.

z. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicaEso,
aplicando-se os procedimentos de funcionamento a todos os cursos j5 aprovados e as
regras de criaESo aos cursos que venham a ser aprovados a partir dessa data.

Universidade de Evora, o7 de maio de zor4

O Reitor
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Carlos Braumann

