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I – ÂMBITO 

♦ Aplicável a cursos conferentes de grau e não conferentes de grau.   

II – OBJETIVOS 

♦ Garantir os mecanismos necessários à criação, à alteração, à suspensão ou à extinção de cursos. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

♦ Cursos conferentes de grau – cursos de licenciatura (1º ciclo de estudos) e mestrado (2º ciclo de estudos). 

♦ Plano de estudos de um curso – conjunto organizado de unidades curriculares que integram um curso e a que um 

estudante deve obter aprovação. 

♦ Estrutura curricular do curso – conjunto de áreas científicas que integram o curso e o número de créditos que o 

estudante deve reunir em cada uma delas. 

♦ ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) - é a unidade de medida do trabalho de estudante, 

estimado em horas sob todas as suas formas, designadamente, sessões de ensino de natureza coletiva, sessões 

de orientação pessoal de tipo tutorial, estágios, projetos, trabalhos no terreno, estudo e avaliação. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

♦ A aplicação do sistema de créditos curriculares está descrita no regulamento ECTS (sistema de créditos 

curriculares). 

♦ O relatório anual de avaliação do funcionamento dos cursos (MOD.16) deve ser apresentado até 31 de dezembro 

do ano em que termina o ano letivo. 

♦ Os protocolos/cartas de parceria devem, por regra, adotar os modelos de protocolo (MOD.108) e de carta de 

parceria (MOD.147). 

 

IV – RECURSOS 

♦ PG.01 – Ensino aprendizagem. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Propor a criação, alteração, suspensão ou extinção de cursos conferentes de 

grau (ciclos de estudo). 
Conselho geral 

2. Propor a criação, alteração, suspensão ou extinção de cursos não 

conferentes de grau. 
CTC 

3. Pronunciar-se sobre a criação, alteração, suspensão ou extinção de cursos. CP e CTC 

4. Aprovar a criação, alteração, suspensão ou extinção de cursos. Presidente 

5. Pronunciar-se sobre os planos de estudos dos cursos. CP 

6. Aprovar os planos de estudos dos cursos. CTC 

7. Designar os coordenadores dos cursos. CTC 
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Ação Responsabilidade 

8. Preencher o modelo de ficha de caraterização do ciclo de estudos MOD.38. Coordenador de curso 

9. Negociar os termos dos protocolos de cooperação/cartas de parceria a 

celebrar com as instituições que asseguram os ensinos clínicos/estágios 

necessários ao funcionamento dos cursos. 

Coordenador de curso / 

CTC 

10. Celebrar os protocolos de cooperação/cartas de parceria necessários ao 

funcionamento dos cursos. 
Presidente 

11. Aprovar, sobre proposta dos coordenadores de curso, o regulamento dos 

cursos, tendo em consideração as decisões em matéria próprias do CTC e do 

CP. 

Presidente 

12. Designar, por proposta do coordenador da UCP, os coordenadores das novas 

UC’s do curso. 
CTC 

13. Acreditação de cursos conferentes de grau:  

13.1. Preencher o guião para acreditação do curso; Coordenador de curso 

13.2. Validar o «dossiê A3ES»; CTC 

13.3. Enviar à A3ES o «dossiê A3ES»; GGC / SS-CTC 

13.4. Acreditar o ciclo de estudos; A3ES 

13.5. Remeter para registo DGES; GGC 

13.6. Remeter para publicação no DRE com menção do número de registo 

DGES. 
GGC / SS-CTC 

14. «Dossiê OE» para os CPLEE:  

14.1. Preparar o «dossiê OE»; Coordenador de curso 

14.2. Enviar à OE o «dossiê OE»; GGC / SS-CTC 

14.3. Emitir o parecer; OE 

14.4. Remeter informação à DGES; GGC / SS-CTC 

14.5. Determinar a publicação do curso em DRE; Presidente 

14.6. Remeter para publicação no DRE o despacho do presidente com 

indicação de parecer favorável da OE e data de envio à DGES. 
GGC / SS-CTC 

15. Aprovar o relatório anual de avaliação do funcionamento dos cursos 

(MOD.16).  
CTC e CP 

16. Homologar o relatório anual de avaliação do funcionamento dos cursos. Presidente 

17. Apreciar no relatório anual de avaliação do funcionamento dos cursos a 

informação relativa aos cursos conferentes de grau. 
Conselho Geral 

VI – FLUXOGRAMA 

♦ Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

♦ Regulamento ECTS. 

♦ MOD.16 – Relatório de avaliação do funcionamento dos cursos. 

♦ MOD.38 – Ficha de caraterização do ciclo de estudos. 

♦ MOD.108 – Acordo interinstitucional. 
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♦ MOD.147 – Carta de parceria. 


