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 Despacho (extrato) n.º 12505/2013
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 140.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, torna -se público que, por meu Despacho n.º 24 
proferido em 22 de julho 2013, proferido por delegação de competências, 
e de acordo com os fundamentos nele constantes, determinei a anulação 
do Despacho n.º 9524/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 135, de 13 de julho de 2012.

19 de setembro de 2013. — O Presidente da Faculdade, Doutor José 
Manuel Pinto Duarte, professor catedrático.

207266116 

 Despacho (extrato) n.º 12506/2013
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 140.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, torna -se público que, por meu Despacho n.º 24 
proferido em 22 de Julho 2013, proferido por delegação de competências, 
e de acordo com os fundamentos nele constantes, determinei a anulação 
do Despacho n.º 8561/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 119, de 22 de junho de 2011.

19 de setembro de 2013. — O Presidente da Faculdade, Doutor José 
Manuel Pinto Duarte, professor catedrático.

207267259 

 Faculdade de Ciências

Aviso n.º 12151/2013

Convocatória para a Realização da Prova de Conhecimentos
Lista de Candidatos Admitidos e Excluídos

1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º e alínea d) do 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, convocam -se os candidatos 
admitidos ao procedimento concursal comum, para preenchimento de 
um posto de trabalho de Técnico Superior, previsto no mapa de pessoal 
não docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para exercício de funções no Departamento de 
Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
aberto pelo Aviso n.º 9089/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 135, de 16 de julho de 2013, Oferta BEP n.º OE201307/0217, 
para a realização da prova de conhecimentos (PC), primeiro método de 
seleção obrigatório.

2 — A prova de conhecimentos realizar -se -á no dia 10 de outubro 
de 2013, pelas 10 horas, na sala 4.2.07 (Edifício C4) da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo Grande, 1749 -016 
Lisboa.

3 — Os candidatos deverão ser portadores de documento de identi-
ficação (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão).

4 — A prova de conhecimentos terá a duração de 90 (noventa) minutos 
e será de realização individual, sendo permitida a consulta de legislação 
e de outra bibliografia, não sendo, contudo, permitida a utilização de 
computador nem de qualquer outro tipo de equipamento eletrónico. 
Para a realização da prova os candidatos deverão ser portadores de 
máquina de calcular.

5 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 31.º e alínea d) do n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se, ainda, os candidatos 
excluídos do procedimento.

6 — Mais se notifica que a lista de candidatos admitidos e excluídos se 
encontra disponível para consulta no placard junto à entrada do Edifício 
C4 (Biblioteca) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como disponível para 
consulta na página eletrónica desta Faculdade, no endereço http://www.
fc.ul.pt/concursos?id=579.

18 de setembro de 2013. — A Presidente do Júri, Cristina Maria 
Filipe Máguas da Silva Hanson.

207263857 

 Faculdade de Letras

Regulamento n.º 371/2013
Em cumprimento do n.º 1 do artigo 45.º-A do Decreto-Lei n.º 74/2006, 

de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 107/2008, de 25 de 
junho, 230/2009, de 14 de setembro e 115/2013, de 7 de agosto, nos 

termos do qual incumbe ao órgão legal e estatutariamente competente 
aprovar a regulamentação do processo de creditação no estabeleci-
mento de ensino superior e conferir-lhe a devida divulgação através 
de publicação no Diário da República, 2.ª série e no sítio da internet, 
foi aprovado o presente Regulamento de Creditação de Unidades Cur-
riculares do Ensino Superior da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, por deliberação do Conselho Científico desta Faculdade de 
03 de julho de 2013.

25 de setembro de 2013 — O Diretor, em regime de substituição 
interina, nos termos do despacho n.º 11528/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 170, de 4 de setembro de 2013, Paulo Jorge 
Farmhouse Simões Alberto.

Regulamento de Creditação de Unidades Curriculares
do Ensino Superior

Considerando que:
De acordo com disposto no n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-Lei 

n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, 
de 25 de junho, que define os Graus Académicos e Diplomas do 
Ensino Superior e no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 
de março, que regula as Condições Especiais de Acesso e Ingresso 
no Ensino Superior, compete aos órgãos legal e estatutariamente 
competentes dos respetivos Estabelecimentos de Ensino fixar os 
procedimentos a adotar para o reconhecimento da atribuição de 
créditos relativos:

a) À formação realizada no âmbito de outros ciclos de estudos supe-
riores em estabelecimentos de ensino superior nacionais ou estrangeiros, 
quer a obtida no quadro da organização decorrente do Processo de 
Bolonha, quer a obtida anteriormente;

b) À formação realizada no âmbito dos cursos de especialização 
tecnológica;

c) À experiência profissional e à formação não abrangida nas alíne-
as anteriores.

O Regulamento do Processo de Creditação da Experiência Profissional 
e da Formação dos Estudantes da Universidade de Lisboa, aprovado por 
Despacho n.º 18080/2010, publicado no Diário da República n.º 234, 
de 03 de dezembro, determina que a creditação da experiência pro-
fissional e da formação obtida fora de planos curriculares do ensino 
superior é da competência da Universidade de Lisboa, competindo à 
Comissão Científica para o Acesso e Creditação de Qualificações a 
organização do processo de creditação (cf. artigo 2.º n.º 2 e artigo 3.º 
do Regulamento);

Nos termos do Regulamento do Processo de Creditação da Experi-
ência Profissional e da Formação dos Estudantes da Universidade de 
Lisboa compete aos órgãos legal e estatutariamente competentes de 
cada unidade orgânica a creditação de unidades curriculares do ensino 
superior, observando os termos estabelecidos no artigo 8.º da Portaria 
n.º 401/2007, de 05 de abril, que regula os Regimes de Mudança de 
Curso, Transferência e Reingresso no Ensino Superior (cf. artigo 2.º 
n.º 4 do Regulamento);

O Conselho Científico da FLUL reunido em 03/07/2013 aprova o 
seguinte Regulamento de Creditação de Unidades Curriculares do Ensino 
Superior, que se rege nos seguintes termos:

Artigo 1.º
Pedido e instrução do processo

1 — O pedido de creditação de unidades curriculares do Ensino 
Superior é formulado através de requerimento próprio para o efeito, 
dirigido ao Conselho Científico da FLUL e entregue nos Serviços Aca-
démicos.

2 — No pedido o interessado deverá indicar:
a) Nome completo;
b) Número de aluno da FLUL;
c) Curso frequentado na FLUL;
d) Unidades curriculares de cada curso e instituição de ensino superior 

frequentada objeto do pedido de creditação.

3 — O requerimento deverá ser acompanhado pelos seguintes do-
cumentos:

a) Certificado(s) de habilitações académicas obtidas em estabeleci-
mentos de ensino superior públicos ou privados, nacionais ou estran-
geiros;

b) Certificado de unidades curriculares concluídas em estabeleci-
mentos de ensino superior públicos ou privados, nacionais ou estran-
geiros;
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c) Cópia do respetivo plano de estudos publicado no Diário da Repú-
blica, no caso de pedidos de correspondência de atribuição de créditos de 
formação obtida em instituições de ensino superior nacionais ou cópia 
autenticada do plano de estudos emitida pelo respetivo estabelecimento 
de ensino, no caso de formação obtida em instituições de ensino superior 
estrangeiras;

d) Conteúdos programáticos das Unidades Curriculares, bibliografia 
e carga horária devidamente autenticados.

4 — Sempre que se revele necessário, o Conselho Científico pode 
solicitar ao interessado a apresentação de tradução autenticada dos 
documentos redigidos em língua estrangeira apresentados na instrução 
do processo.

5 — Os processos de candidatura que não estejam devidamente ins-
truídos serão liminarmente indeferidos.

6 — O prazo para a emissão da decisão de creditação é de 15 dias 
úteis contados da data de entrada do pedido.

7 — Os interessados são notificados da decisão de creditação no 
prazo de 10 dias úteis contados da data da referida decisão, através de 
correio eletrónico.

Artigo 2.º
Creditação de Unidades Curriculares

1 — A creditação para os 1.º, 2.º e 3.º Ciclos tem em consideração o 
número de créditos ECTS e a área científica onde foram obtidos.

2 — As unidades curriculares podem ser creditadas de forma biuní-
voca ou de forma agregada, sendo possível a junção de duas ou mais 
unidades curriculares da mesma área científica para completar o número 
de créditos ECTS necessários.

3 — A unidade curricular creditada só pode ser utilizada no âmbito 
do processo de creditação.

4 — As Unidades Curriculares de 1.º Ciclo a creditar no 2.º Ciclo 
não podem ser superiores a uma Unidade Curricular, sob decisão do 
Presidente do Conselho Científico.

Artigo 3.º
Creditações de 1.º Ciclo por regimes de mudança

de curso, transferência e reingresso
1 — De acordo com o artigo 8.º da Portaria n.º 401/2007, de 5 de abril, 

que regula os regimes de mudança de curso, transferência e reingresso 
no ensino superior, determina-se que:

1.1 — No caso de reingresso:
a) É creditada a totalidade da formação obtida durante a anterior 

inscrição no mesmo curso ou no curso que o antecedeu;
b) O número de créditos a realizar para a obtenção do grau académico 

não pode ser superior à diferença entre o número de créditos necessário 
para a obtenção do grau e o valor creditado.

1.2 — No caso de transferência:
a) É creditada a totalidade da formação obtida durante a anterior 

inscrição no mesmo curso;
b) O número de créditos ECTS creditados não pode ser superior ao 

número de créditos ECTS por realizar.
c) Em casos devidamente fundamentados, em que, face ao nível ou 

conteúdo de algumas unidades curriculares, não seja possível conside-
rar, na aplicação da regra da alínea anterior, todo o valor creditado, o 
número de créditos a realizar para a obtenção do grau académico não 
pode ser superior à diferença entre o número de créditos necessário para 
a obtenção do grau e 90 % do valor creditado.

2 — No caso das mudanças de curso, os créditos a atribuir dependem 
do grau de afinidade entre o curso de origem e o curso de destino.

Artigo 4.º
Creditação de Unidades Curriculares de Licenciaturas

anteriores ao Processo de Bolonha
O processo de creditação para a admissão e frequência do ciclo de 

estudo conducentes ao grau de mestres pelos diplomados que terminaram 
as suas licenciaturas ao abrigo do sistema de graus anterior ao Processo 
de Bolonha obedece ao disposto no Despacho Reitoral n.º R-34-2011 
de 10 de agosto.

Artigo 5.º
Recurso da decisão

As decisões do Conselho Científico da FLUL proferidas no âmbito 
de pedidos de creditação não são suscetíveis de recurso.

Artigo 6.º
Emolumentos

1 — Os pedidos de creditação de unidades curriculares do ensino 
superior estão sujeitos ao pagamento dos emolumentos previstos na 
Tabela de Emolumentos da Universidade de Lisboa.

2 — No caso de indeferimento total ou parcial do pedido de creditação 
não haverá lugar a reembolso de emolumentos pagos.

Artigo 7.º
Dúvidas e casos omissos

As dúvidas e casos omissos resultantes da aplicação do presente 
regulamento serão resolvidos pelo Conselho Científico.

Artigo 8.º
Alterações ao Regulamento

O presente regulamento pode ser alterado pelo Conselho Científico, 
sempre que se revele necessário.

Artigo 9.º
Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
aprovação.

3 de julho de 2013. —  O Presidente do Conselho Científico, António 
Feijó.

207265477 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 12507/2013
Por despacho do Sr. Diretor da FM de 11/09/2013, por delegação do 

Sr. Reitor da U.L.:
Dr.ª Ana Maria de Almeida Paiva Fernandes Rodrigues — Assistente 

Convidada 40 % da carreira Docente Universitária, com Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas — termo certo desta Faculdade, foi 
autorizada a resolução do seu contrato com fim a 30/09/2013.

19 de setembro de 2013. — O Secretário, Dr. Luís Pereira.
207264959 

 Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 12508/2013
De acordo com o estabelecido no despacho de cometimento de com-

petências n.º 1456/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 22, de 31 de janeiro de 2012, subdelego a presidência do júri das 
provas de doutoramento de Maria da Graça Sousa Gato Cardadeiro no 
vice -presidente do conselho científico, Prof. Doutor Francisco José 
Bessone Ferreira Alves.

4 de setembro de 2013. — A Presidente do Conselho Científico, 
Prof.ª Doutora Maria Leonor Moniz Pereira.

207268336 

 Despacho n.º 12509/2013
No âmbito da criação da Rede de Transferência de Tecnologia da 

Universidade de Lisboa (Rede TT ULisboa), e tendo em consideração 
que esta rede decorre da OTIC já integrada na Reitoria da ex -UTL, venho 
nomear como representante da Faculdade de Motricidade Humana nessa 
rede, o Prof. Doutor Francisco dos Santos Rebelo.

17 de setembro de 2013. — O Presidente da Faculdade, Carlos Alberto 
Ferreira Neto.

207268433 

 Despacho n.º 12510/2013
1 — Ao abrigo das competências que me são conferidas nos termos 

dos nos 3 e 4, do artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 220/2008, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 220, de 12 de novembro; e ainda do 
disposto no n.º 2, do artigo 35.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, 
na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, delego, 




