N.o 98 — 20 de Maio de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Artigo 14.o

Apresentação e entrega da dissertação
1 — A dissertação deve ser apresentada, sob forma policopiada,
em seis exemplares, e o prazo de entrega não pode ultrapassar o
fim da duração máxima do mestrado, nos termos do artigo 3.o, salvo
nos casos especiais referidos no artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 216/92,
de 13 de Outubro.
2 — A entrega da dissertação deve ser acompanhada de uma declaração do orientador e do co-orientador (quando existir) que ateste
que têm conhecimento e dão a sua anuência à entrega da dissertação
Artigo 15.o
Constituição do júri de avaliação final
1 — O júri de avaliação final é constituído por:
a) O coordenador do mestrado, que preside, podendo delegar
num professor doutorado da Faculdade;
b) O orientador da dissertação;
c) Outro professor ou investigador doutorado.
2 — O júri pode integrar, para além dos elementos referidos no
número anterior, mais dois professores.
3 — Pelo menos um dos elementos do júri tem de pertencer a
outra universidade.
4 — Compete à comissão de coordenação do mestrado apresentar
a proposta de júri ao conselho científico da Faculdade.
Artigo 16.o
Deliberação do júri
1 — Para formular a classificação final, o júri deverá tomar em
consideração os resultados do curso de especialização, a dissertação
e a respectiva discussão.
2 — A classificação final do mestrado é expressa por uma das
seguintes fórmulas: Recusado, Aprovado com bom, Aprovado com bom
com distinção ou Aprovado com muito bom.
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2 — O curso de mestrado pode ser realizado a tempo parcial. Neste
caso, a duração máxima do curso é de 24 meses.
Artigo 4.o
Unidades de crédito
1 — O curso está organizado pelo sistema de unidades de crédito
ECTS (European Credits Transfer System) e totaliza 60 unidades
de crédito ECTS, repartidas entre 35 unidades de crédito ECTS para
o curso de especialização e 25 unidades de crédito para a dissertação.
2 — Após frequência e aprovação nas disciplinas que integram o
curso de especialização, os alunos têm direito a um diploma específico,
nos termos do previsto no n.o 5 do Regulamento dos Mestrados da
Universidade do Porto.
3 — Para efeitos de acreditação interna e creditação junto da Universidade do Porto, o curso de especialização poderá ser complementado com unidades curriculares de forma atingir o número de
horas presenciais mínimo para que possa ser reconhecido como curso
de pós-graduação.
4 — Em casos devidamente justificados e autorizados pela comissão
de coordenação do mestrado pode ser considerada como válida, para
efeitos de conclusão do curso de especialização, a aprovação de disciplinas de outros cursos de pós-graduação da Universidade do Porto.
Artigo 5.o
Estrutura curricular
As disciplinas e as respectivas unidades de crédito são fixadas anualmente por despacho do reitor da Universidade do Porto, sob proposta
do conselho científico da Faculdade, ouvida a comissão de coordenação do mestrado.
Artigo 6.o
Habilitações de acesso

Propinas

1 — São admitidos à candidatura à matrícula no curso os licenciados
com a classificação mínima de 14 valores.
2 — Excepcionalmente, em casos devidamente justificados, a comissão de coordenação pode propor ao conselho científico a admissão
à candidatura à matrícula de candidatos com uma classificação inferior
a 14 valores, desde que o respectivo currículo demonstre uma adequada preparação científica de base.

O montante das propinas é fixado por despacho do reitor da Universidade do Porto, sob proposta do conselho científico da Faculdade.

Artigo 7.o

Artigo 17.o

9 de Maio de 2005. — O Reitor, José Ângelo Novais Barbosa.
Deliberação n.o 711/2005. — Por deliberação da secção permanente do senado, em reunião de 2 de Março de 2005, sob proposta
do conselho científico da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, foi aprovada a criação do curso de mestrado em Contabilidade da Faculdade de Economia desta Universidade, sujeito ao
seguinte regulamento:
Regulamento do curso de mestrado em Contabilidade
da Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Artigo 1.o
Criação
A Universidade do Porto, através da Faculdade de Economia, confere o grau de mestre em Contabilidade.
Artigo 2.o
Coordenação do mestrado
1 — O mestrado é coordenado por um professor doutorado, coadjuvado por outros dois professores doutorados.
2 — Os professores referidos no número anterior constituem a
comissão de coordenação do mestrado.
3 — Os membros da comissão de coordenação do mestrado são
designados pelo conselho científico da Faculdade, sob proposta do
grupo de gestão.
4 — A comissão de coordenação do mestrado é nomeada por um
período de dois anos, de acordo com o estabelecido nos Estatutos
da Faculdade.
Artigo 3.o
Duração do mestrado
1 — O mestrado tem a duração de 12 meses e é constituído por
um curso de especialização com a duração de dois trimestres e pela
elaboração de uma dissertação especialmente escrita para o efeito,
preparada no último semestre.

Limitações quantitativas
1 — A matrícula no mestrado está sujeita a limitações quantitativas
a fixar, anualmente, por despacho do reitor da Universidade do Porto,
sob proposta do conselho científico da Faculdade, ouvida a comissão
de coordenação do mestrado.
2 — O despacho a que se refere o número anterior pode ainda
estabelecer a percentagem de vagas reservada, prioritariamente, a
docentes de estabelecimentos de ensino superior ou a candidatos de
outros países.
3 — Deve, ainda, ser fixado no mesmo despacho um número mínimo
de inscrições indispensáveis ao funcionamento do curso.
Artigo 8.o
Critérios de selecção
1 — Os candidatos à matrícula no mestrado são seleccionados pela
comissão de coordenação, tendo em consideração os seguintes
critérios:
a) Currículo académico;
b) Experiência profissional.
2 — Podem ser efectuadas entrevistas aos candidatos para avaliar
a motivação, conhecimentos de línguas estrangeiras e disponibilidades
de tempo.
3 — Os candidatos podem ser submetidos a provas de selecção
para a avaliação do seu nível de conhecimentos nas áreas científicas
de base correspondentes ao curso.
4 — A comissão de coordenação pode determinar a obrigatoriedade
da frequência, com aproveitamento, de determinadas disciplinas do
elenco das licenciaturas da Faculdade ou de disciplinas especialmente
oferecidas para o efeito.
5 — Das decisões da comissão de coordenação sobre a selecção
dos candidatos não cabe recurso, salvo quando arguida de vício de
forma.
Artigo 9.o
Regime de frequência e de avaliação
O regime de faltas e de avaliação de conhecimentos para as disciplinas que integram o curso de especialização são, nos termos dos
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Artigo 16.o

Estatutos da Faculdade, definidos pelo conselho científico, sob proposta da comissão de coordenação do mestrado.
Artigo 10.

o

Admissão à dissertação
1 — Terminado o curso de especialização, são admitidos à elaboração da dissertação todos os alunos que tiverem concluído o curso
com classificação final não inferior a 14 valores.
2 — Os restantes alunos poderão ser admitidos à elaboração da
dissertação mediante parecer favorável da comissão de coordenação
do mestrado.
3 — A classificação final do curso de especialização é igual à média
(arredondada às unidades) das classificações obtidas nas disciplinas
que o constituem, ponderada pelas respectivas unidades de crédito.

Deliberação do júri
1 — Para formular a classificação final, o júri deverá tomar em
consideração os resultados do curso de especialização, a dissertação
e a respectiva discussão.
2 — A classificação final do mestrado é expressa por uma das
seguintes fórmulas: Recusado, Aprovado com bom, Aprovado com bom
com distinção ou Aprovado com muito bom.
Artigo 17.o
Propinas
O montante das propinas é fixado por despacho do reitor da Universidade do Porto, sob proposta do conselho científico da Faculdade.
9 de Maio de 2005. — O Reitor, José Ângelo Novais Barbosa.

Artigo 11.o
Inscrições
O limite de inscrições de cada aluno nas disciplinas do curso de
especialização é de duas.
Artigo 12.o
Prazos e calendário
Os prazos para a candidatura, matrícula e inscrição, bem como
o início do calendário lectivo, são fixados por despacho do reitor
da Universidade do Porto, sob proposta do conselho científico da
Faculdade, ouvida a comissão de coordenação do mestrado.
Artigo 13.o
Orientação da dissertação
1 — O orientador e o co-orientador (quando existir) da dissertação
são nomeados pela comissão de coordenação, ouvido o aluno e o(s)
orientador(es) a nomear.
2 — O orientador e o co-orientador (quando existir) têm de ser:
Professores da Universidade do Porto ou de outro estabelecimento de ensino superior; ou
Individualidades detentoras do grau de doutor por universidades
portuguesas ou de grau correspondente de universidade estrangeira; ou
Especialistas na área da dissertação, reconhecidos como idóneos
pelo conselho científico da Faculdade.
3 — O orientador e o co-orientador (quando existir) podem, fundamentadamente, renunciar à respectiva orientação.
4 — A renúncia referida no número anterior deve ser comunicada
por escrito à comissão de coordenação do mestrado e não pode ocorrer
após a entrega da dissertação.
5 — O aluno pode, fundamentadamente, propor à comissão de
coordenação do mestrado a nomeação de outro orientador e co-orientador (quando existir).
Artigo 14.o
Apresentação e entrega da dissertação
1 — A dissertação deve ser apresentada, sob forma policopiada,
em seis exemplares, e o prazo de entrega não pode ultrapassar o
fim da duração máxima do mestrado, nos termos do artigo 3.o, salvo
nos casos especiais referidos no artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 216/92,
de 13 de Outubro.
2 — A entrega da dissertação deve ser acompanhada de uma declaração do orientador e do co-orientador (quando existir) que ateste
que têm conhecimento e dão a sua anuência à entrega da dissertação.
o

Artigo 15.

Constituição do júri de avaliação final
1 — O júri de avaliação final é constituído por:
a) O coordenador do mestrado, que preside, podendo delegar
num professor doutorado da Faculdade;
b) O orientador da dissertação;
c) Outro professor ou investigador doutorado.
2 — O júri pode integrar, para além dos elementos referidos no
número anterior, mais dois professores.
3 — Pelo menos um dos elementos do júri tem de pertencer a
outra universidade.
4 — Compete à comissão de coordenação do mestrado apresentar
a proposta de júri ao conselho científico da Faculdade.

Edital n.o 593/2005 (2.a série). — O Doutor José Carlos Diogo
Marques dos Santos, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e vice-reitor da mesma Universidade,
faz saber que, por despacho de 5 de Maio de 2005, no uso de competência delegada publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 236,
de 12 de Outubro de 2002, pelo prazo de 30 dias úteis a contar
da data de publicação do presente edital no Diário da República,
se abre concurso documental para o provimento de uma vaga de
professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica e
Gestão Industrial, área de Gestão e Engenharia Industrial, da Faculdade de Engenharia desta Universidade.
Em conformidade com o estipulado nos artigos 37.o, 38.o, 40.o,
42.o e 43.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado
em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, observar-se-ão as seguintes
disposições:
I — Ao concurso poderão apresentar-se:
a) Os professores catedráticos do mesmo grupo ou disciplina
de outra universidade ou de análogo grupo ou disciplina de
outra escola da mesma ou de diferente universidade;
b) Os professores associados do mesmo grupo ou disciplina ou
de análogo grupo ou disciplina de qualquer escola ou departamento da mesma ou de diferente universidade que tenham
sido aprovados em provas públicas de agregação e contem
pelo menos três anos de efectivo serviço docente na categoria
de professor associado ou na qualidade de professor convidado, catedrático ou associado;
c) Os professores convidados, catedráticos ou associados do
mesmo grupo ou disciplina ou de análogo grupo ou disciplina
de qualquer escola ou departamento da mesma ou de diferente universidade que tenham sido aprovados em provas
públicas de agregação e contem, pelo menos, três anos de
efectivo serviço docente como professores ou professores convidados daquelas categorias.
II — 1 — O requerimento de admissão ao concurso é instruído com:
a) Documentos comprovativos do preenchimento das condições
fixadas em qualquer das alíneas do capítulo I, designadamente
a certidão de agregação e a certidão comprovativa do tempo
de serviço na qualidade de professor associado e ou professor
convidado catedrático ou associado, da qual constem, se for
caso disso, os períodos de equiparação a bolseiro usufruídos;
b) Trinta exemplares, impressos ou policopiados, do curriculum
vitae do candidato, com indicação das obras e trabalhos efectuados e publicados, bem como das actividades pedagógicas
desenvolvidas.
2 — Os candidatos deverão indicar no requerimento os seguintes
elementos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nome completo;
Filiação;
Número e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu;
Data e localidade de nascimento;
Estado civil;
Profissão;
Residência ou endereço de contacto.

3 — Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos
da posse dos requisitos gerais de provimento em funções públicas,
bastando a declaração do candidato, sob compromisso de honra, no
próprio requerimento ou em documento à parte, da situação precisa
em que se encontra relativamente ao conteúdo de cada uma das seguintes alíneas:
a) Nacionalidade;
b) Cumprimento dos deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

