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Diário da República, 2.a série — N.o 174 — 10 de Setembro de 2007
mestrado em Psicologia, especialização de Psicologia da Saúde, nas
condições a seguir especificadas:
1 — Prazos de candidatura — de 2 de Julho a 14 de Setembro de
2007 (serão admitidos provisoriamente os candidatos que comprovem
que preenchem os requisitos até ao final do período de inscrição);
2 — Prazo de selecção — de 17 de Setembro a 4 de Outubro de
2007;
3 — Prazo de matrícula e inscrição — de 8 a 12 de Outubro de
2007;
4 — Taxa de candidatura — E 50 (paga no acto de entrega da
candidatura);
5 — Propina de matrícula (obrigatória e universal) — E 150 no acto
da inscrição;
6 — Propina de inscrição — E 2500;
7 — Forma de pagamento da propina — E 1250 no acto de inscrição
e E 1250 em Setembro de 2008;
8 — Número de vagas — 20;
9 — Número mínimo de alunos para funcionamento do curso — 10;
10 — Habilitações de acesso — titulares de uma licenciatura em
Psicologia ou afim à área do mestrado com classificação mínima de
14 valores ou com uma classificação inferior desde que detentores
de currículo relevante;
11 — Local de funcionamento — Escola Superior de Educação de
Beja, ao abrigo do protocolo assinado;
12 — Início das aulas — 15 de Outubro de 2007;
Plano de estudos
o

1. ano — 1.o semestre
Metodologia de Investigação Científica — trinta horas — 2 UC.
Motivação e Desenvolvimento Socioprofissional — trinta horas —
2 UC.
Ergonomia e Saúde — trinta horas — 2 UC.
Saúde Mental — trinta horas — 2 UC.
1.o ano — 2.o semestre
Investigação e Avaliação em Psicologia da Saúde — trinta
horas — 2 UC.
Gestão do Stress e Estilos de Vida Saudável — trinta horas — 2 UC.
Intervenção Comunitária, Turismo e Saúde — trinta horas — 2 UC.
Educação para a Saúde — trinta horas — 2 UC.
Seminários de Especialização — 3 UC.
Seminários de Dissertação — 2 UC.
o

o

o

2. ano — 3. /4. semestres
Dissertação.
Os interessados deverão formalizar a sua candidatura através de
requerimento dirigido ao presidente do conselho directivo, Escola
Superior de Beja, Rua de Pedro Soares, 7800 Beja, acompanhado
do curriculum vitae detalhado (incluindo morada, telefone e e-mail),
certificado de habilitações com classificação final e certificado com
especificação de classificações obtidas nas diferentes disciplinas de
licenciatura. A candidatura deverá ser acompanhada de E 50 em
numerário ou em cheque passado à ordem da Escola Superior de
Educação de Beja.
13 de Agosto de 2007. — A Directora, Julieta do Nascimento Mateus.

8.3 — E 1000 até 30 de Setembro de 2008 (para os alunos que
prosseguem para a dissertação com vista à obtenção do grau de
mestre).
9 — Calendário lectivo:
1.o semestre — de 15 de Outubro de 2007 a 1 de Fevereiro de
2008;
2.o semestre — de 10 de Março a 10 de Julho de 2008;
Horário das aulas — as aulas funcionarão em regime pós-laboral.
10 — Habilitações de acesso:
a) Titulares de uma licenciatura relacionada com a área de recursos
hídricos com a classificação mínima de 14 valores;
b) A comissão coordenadora poderá admitir à candidatura ao curso
os titulares de licenciaturas não relacionadas directamente com a área
de recursos hídricos que demonstrem curricularmente uma adequada
preparação científica;
c) Podem ser admitidos à candidatura ao curso os licenciados com
classificação inferior a 14 valores desde que o seu curriculum vitae
demonstre uma adequada preparação científica de base e ou uma
adequada experiência profissional.
11 — Formalização da candidatura — os interessados deverão formalizar a sua candidatura através de requerimento dirigido ao presidente do conselho directivo, Faculdade de Engenharia e de Recursos
Naturais da Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,
8005-139 Faro, acompanhado do curriculum vitae académico e ou
profissional, certificado de habilitações, fotocópia do bilhete de identidade, uma fotografia e carta em que o candidato especifica e fundamenta o seu interesse em frequentar o curso. A candidatura deverá
ser acompanhada de E 50 em numerário ou em cheque passado à
ordem da Faculdade de Engenharia e de Recursos Naturais.
14 de Agosto de 2007. — A Directora, Julieta do Nascimento
Mateus.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Serviços Académicos e Administrativos
Despacho (extracto) n.o 20 708/2007
Por despacho de 14 de Junho de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Aveiro, no uso de delegação de competências (despacho
o
n. 6081/2006 (2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 52, de
14 de Março de 2006(, foi concedida equiparação a bolseiro fora
do País aos seguintes docentes:
Doutor Augusto Costa Tomé, professor associado com agregação —
no período de 23 a 30 de Junho de 2007.
Doutor Carlos Manuel dos Santos Ferreira, professor associado
com agregação — no período de 2 a 7 de Julho de 2007.
Doutor José Maria da Fonte Ferreira, professor associado com
agregação — no período de 16 a 24 de Junho de 2007.
Doutor António Augusto Neto Mendes, professor auxiliar — no
período de 4 a 8 de Julho de 2007.
Doutor Reinaldo Francisco da Silva, professor auxiliar — no
período de 10 a 14 de Julho de 2007.

Aviso n.o 16 912/2007

10 de Agosto de 2007. — A Administradora, Maria de Fátima
Moreira Duarte.

Sob proposta do conselho directivo da Faculdade de Engenharia
de Recursos Naturais aprovada por despacho reitoral de 7 de Agosto
de 2007 e nos termos do Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de Março,
a seguir se publica:

Despacho (extracto) n.o 20 709/2007

Mestrado em Recursos Hídricos
(2007-2009)
1 — Número total de vagas normais — 20.
2 — Número mínimo de inscrições para o funcionamento do
curso — 10.
3 — Prazo das candidaturas — de 16 de Julho a 10 de Setembro
de 2007.
4 — Prazo de matrícula e inscrição — de 17 a 28 de Setembro de
2007.
5 — Taxa de candidatura — E 50 (paga no acto de entrega da
candidatura).
6 — Taxa de matrícula — E 150, no acto da inscrição.
7 — Propinas de inscrição — E 3000.
8 — Forma de pagamento:
8.1 — E 1000 (no acto da inscrição);
8.2 — E 1000 até ao dia 31 de Janeiro de 2008;

Por despacho de 26 de Junho de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Aveiro, no uso de delegação de competências [despacho
n.o 6081/2006 (2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 52, de
14 de Março de 2006], foi concedida equiparação a bolseiro fora
do País ao Doutor Carlos Eduardo Machado Sangreman Proença,
professor auxiliar convidado, no período de 21 a 30 de Junho de
2007.
10 de Agosto de 2007. — A Administradora, Maria de Fátima
Moreira Duarte.
Despacho (extracto) n.o 20 710/2007
Por despacho de 7 de Maio de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Aveiro, no uso de delegação de competências [despacho
o
n. 6081/2006 (2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 52, de
14 de Março de 2006], foi concedida equiparação a bolseiro fora
do País aos seguintes docentes:
Doutor Artur da Rosa Pires, professor catedrático — no período
de 29 de Maio a 3 de Junho de 2007.

