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blicas por Tempo Indeterminado e em regime de tenure, com a Doutora 
Cristina Maria da Costa Silva Pereira, como Professora Associada, com 
exclusividade, da Área Disciplinar de Microbiologia, vertente de Bio-
tecnologia e Bioquímica de fungos filamentosos, do mapa de pessoal do 
Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Univer-
sidade Nova de Lisboa, sujeita a um período experimental de um ano, de 
acordo com o artigo 19.º do ECDU conjugado com a nova redação dada 
pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, com efeitos a 1 de setembro de 2017, 
auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 220, da tabela remuneratória aplicável aos docentes do ensino 
superior universitário. (Isento de fiscalização prévia do T.C.).

27 de setembro de 2017. — O Diretor do ITQB NOVA, Cláudio 
Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

310840208 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Despacho n.º 9222/2017
Por despacho Vice -Reitoral de 2017.09.06, foi constituído pela seguinte 

forma, nos termos do n.º 6 do artigo 5.º, do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de 
junho, o júri da equivalência ao grau de doutor em Ciências da Enfermagem, 
do Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, 
requerida pela Doutora Carmen Maria dos Santos Lopes Monteiro da Cunha:

Presidente — Reitor da Universidade do Porto ou seu delegado;
Vogais:
Doutora Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, Pro-

fessora Coordenadora da Escola Superior de Enfermagem do Porto;
Doutora Maria do Céu Aguiar Barbieri Figueiredo, Professora Coor-

denadora da Escola Superior de Enfermagem do Porto;
Doutora Elisabete Maria Soares Ferreira, Professora Auxiliar da Facul-

dade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto;
Doutora Corália Maria Fortuna de Brito Vicente, Professora Catedrática 

do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto.
12 de setembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor Sebastião José 

Cabral Feyo de Azevedo.
310838702 

 Despacho n.º 9223/2017
Por despacho reitoral de 05/06/2017, sob proposta do Conselho Cientí-

fico da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, foi aprovada, 
nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de 
março, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, 
a alteração da Estrutura Curricular do 2.º Ciclo de Estudos conducente 
ao grau de mestre em Arte e Design para o Espaço Público, minis-
trado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Belas Artes.

Este ciclo de estudos foi criado em 25 de outubro de 2006, con-
forme Deliberação n.º 585/2007, publicada no DR n.º 61, 2.ª série, de 
27 de março de 2007, com a última alteração constante do Despacho 
n.º 9895/2011, publicado no DR n.º 150, 2.ª série, de 05 de agosto de 
2011, e acreditado pelo Conselho de Administração da A3ES na sua 
reunião de 04 de abril de 2017.

Áreas científicas Sigla

Créditos

Obrigatórios Opcionais

Artes Plásticas  . . . . . . . . . . . . . . . . ARTP 84
Desenho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 18
Artes Plásticas/Design . . . . . . . . . . ARTP/DES 9
Metodologias de Investigação  . . . . MTDINV 3
Qualquer área científica da UPorto 

(ao nível do 2.º Ciclo)  . . . . . . . . QACUP 6

Subtotal . . . . . . . 114 6

Total  . . . . . . . . . 120

A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir 
se publicam foi remetida à Direção -Geral do Ensino Superior em 7 
de junho de 2017 e registada a 27 de julho de 2017 sob o n.º R/A -Ef 
2579/2011/AL01, de acordo com o estipulado no artigo 76.º -B do 
Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro.

1 — Estabelecimento de ensino: Universidade do Porto
2 — Unidade orgânica: Faculdade de Belas Artes
3 — Grau ou diploma: Mestre
4 — Ciclo de estudos: Arte e Design para o Espaço Público
5 — Área científica predominante: Artes Plásticas
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS
7 — Duração normal do ciclo de estudos: 4 Semestres
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável
9 — Estrutura curricular:

QUADRO N.º 1 

 10 — Observações:
O ciclo de estudos conducente integra:
a) Um curso de mestrado, não conferente de grau, constituído por 

um conjunto organizado de unidades curriculares a que correspondem 
60 créditos ECTS. Confere diploma de curso de mestrado em Arte e 
Design para o Espaço Público (não conferente de grau);

b) Duas unidades curriculares complementares designadas Laboratório 
Multidisciplinar 1 e Laboratório Multidisciplinar 2, cada uma das quais 
com 6 créditos ECTS;

c) 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, a que correspondem 
48 créditos ECTS, cuja defesa em provas públicas permitirá a obtenção 
do grau de mestre em Arte e Design para o Espaço Público.

A presente alteração ao plano de estudos entrará em vigor no ano 
letivo 2018/2019.

11 — Plano de estudos: 

 Universidade do Porto — Faculdade de Belas Artes

Arte e Design para o Espaço Público

Grau de mestre

1.º Ano

QUADRO N.º 2 

Unidade curricular
(1)

Área
científica

(2)

Organização
do ano curricular

(3)

Horas de trabalho

Créditos
(6)

Observações
(7)Total

(4)

Contacto
(5)

T TP PL TC S E OT O

Projeto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARTP Anual  . . . . . . . . 567 216 21
Desenho e Levantamento do 

Lugar.
D 1.º Semestre  . . . 243 54 9

Arte, Comunicação e Cultura 
Visual.

ARTP/DES 1.º Semestre  . . . 243 72 9
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Unidade curricular
(1)

Área
científica

(2)

Organização
do ano curricular

(3)

Horas de trabalho

Créditos
(6)

Observações
(7)Total

(4)

Contacto
(5)

T TP PL TC S E OT O

Metodologias de Investigação MTDINV 1.º Semestre  . . . 81 27 3

Opção UPorto. . . . . . . . . . . . . . QACUP 2.º Semestre  . . . 162 Depende da uc escolhida 6 a) b)
Desenho e Projeto  . . . . . . . . . . D 2.º Semestre  . . . 243 54 9
Metodologias de Investigação e 

Projeto.
ARTP 2.º Semestre  . . . 81 27 3

a) Os créditos optativos serão realizados de entre a oferta de 2.º ciclo da UPorto, mediante validação prévia da Comissão Científica do ciclo de estudos.
b) Tempo de contacto estimado.

 2.º Ano

QUADRO N.º 3 

Unidade curricular
(1)

Área
científica

(2)

Organização
do ano curricular

(3)

Horas de trabalho

Créditos
(6)

Observações
(7)Total

(4)

Contacto
(5)

T TP PL TC S E OT O

Laboratório Multidisciplinar 1 ARTP 3.º Semestre  . . . 162 54 6
Laboratório Multidisciplinar 2 ARTP 4.º Semestre  . . . 162 54 6
Dissertação /Projeto /Estágio. . . ARTP Anual  . . . . . . . . 1296 260 48

 25 de setembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor Sebastião José Cabral Feyo de Azevedo.
310838662 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 12559/2017
Em conformidade com a alínea f) do n.º 1 do artigo 92.º e a alínea b) 

do n.º 3 do artigo 128.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino 
Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, considerando 
o disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo 29.º e no n.º 4 do artigo 55.º 
dos Estatutos do Instituto Politécnico de Portalegre, homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 3/2016, de 20 de abril, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 140, de 3 de maio e nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, e por despacho de 13 
de setembro de 2017 do Presidente do IPPortalegre, foram delegadas 
competências para atribuir apoios aos estudantes no quadro da ação 
social escolar, nos termos da lei, no Dirigente dos Serviços de Ação 
Social do Instituto Politécnico de Portalegre, Antero de Figueiredo 
Marques Teixeira.

A presente delegação é feita sem prejuízo dos poderes de avocação, 
superintendência e revogação do delegante, nos termos gerais de direito 
e produz efeitos a partir da data deste despacho.

13 de setembro de 2017. — O Administrador, José Manuel Gomes.
310834799 

 Aviso n.º 12560/2017
Nos termos do artigo 25.º dos Estatutos do IP Portalegre, Despacho 

Normativo n.º 3/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 85, de 03 de maio de 2016, que prevê a figura do Pró -Presidente 
para assegurar o desenvolvimento e implementação de tarefas, projetos 
e atividades específicas;

Da relevância dada pelo Programa de Desenvolvimento do IPP ao 
empreendedorismo e ao emprego;

Das normas gerais para a distribuição do serviço docente em vigor, 
aprovadas pelo Conselho Académico do IPP;

Das competências do Presidente do IPP, conforme dispõem os Estatu-
tos do Instituto Politécnico de Portalegre no seu artigo 25.º, n.º 2,

E por despacho do Presidente do IPP, de 13 de setembro, se deter-
mina que:

O Professor Artur Jorge Casqueiro Romão seja nomeado Pró-
-Presidente para o Empreendedorismo e Emprego.

O Pró -Presidente coordene o Gabinete de Empreendedorismo e Em-
prego (GEE) do IPP.

A equipa que apoia o Pró -Presidente no desenvolvimento das funções 
seja por si proposta e aprovada pelo Presidente do IPP.

O Pró -Presidente e restante equipa se responsabilizem por dar cum-
primento aos objetivos e ações que constam no Programa de Desen-
volvimento em vigor.

O Pró -Presidente possa beneficiar da redução da atividade letiva, 
conforme previsto no artigo 25.º, n.º 4 dos Estatutos do IPP e nas normas 
gerais de distribuição do serviço docente.

Outros docentes e técnicos envolvidos sejam dispensados da sua 
atividade normal, sempre que necessário, para apoiar os trabalhos 
do GEE, sem colocar em causa o regular funcionamento dos ser-
viços.

O Pró -Presidente responda, diretamente, ao Presidente do IPP ou a 
quem este delegar.

Produza efeitos a partir da data deste despacho.

14 de setembro de 2017. — O Administrador, José Manuel Gomes.
310835649 

 Aviso n.º 12561/2017
Nos termos do artigo 25.º dos Estatutos do IP Portalegre, Despa-

cho Normativo n.º 3/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série 
n.º 85 de 3 de maio de 2016, que prevê a figura do Pró -Presidente para 
assegurar o desenvolvimento e implementação de tarefas, projetos e 
atividades específicas;

Da relevância dada pelo Programa de Desenvolvimento do IPP 
às relações externas, onde se inclui a internacionalização, e à coo-
peração;

Das normas gerais para a distribuição do serviço docente em vigor, 
aprovadas pelo Conselho Académico do IPP;

Das competências do Presidente do IPP, conforme dispõem os Estatu-
tos do Instituto Politécnico de Portalegre no seu artigo 25.º, n.º 2,

E por despacho do Presidente do IPP, de 13 de setembro, se deter-
mina que:

O Professor Doutor Carlos Alberto da Conceição Afonso seja nomeado 
Pró -Presidente para a Internacionalização do IPP


