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PREÂMBULO  

A lei no 1/03 de 6 de Janeiro, reserva as̀ instituiçoẽs de ensino superior a competen̂cia 
para a criaçaõ de cursos de nível poś-graduado.  

Neste Regulamento estaõ estabelecidos os princípios gerais e as regras de 
funcionamento dos cursos, bem como as normas gerais para a orientaçaõ e 
acompanhamento dos formandos.  

E ́indispensav́el flexibilizar a oferta de formaçaõ, pelo que no presente regulamento 
saõ criados os cursos avançados de curta duraçaõ, que naõ conferindo grau 
acadeḿico, constituem uma modalidade de ensino poś-graduado versat́il e adequada 
a diversas necessidades de formaçaõ avançada como sejam: aquisiçaõ de 
competen̂cias em domínios especializados, a atualizaçaõ de conhecimentos e a 
formaçaõ ao longo da vida.  

Por outro lado, a acreditaçaõ das unidades curriculares de acordo com o Sistema 
Europeu de Transferen̂cia de Cred́itos e ́ propiciadora da mobilidade no espaço 
nacional e europeu e ainda da cooperaçaõ com outras instituiçoẽs, quer nacionais, 
quer estrangeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamento de Funcionamento dos Ciclos de Estudo do ISTEC do Porto  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICÕ̧ES GERAIS 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

1. A formaçaõ poś-graduada organiza-se de forma articulada e contempla as 
seguintes modalidades:  

a. Poś-Graduaçoẽs,  

b. Cursos de Especializaçaõ Avançada. 

2. O presente regulamento define os princípios gerais da organizaçaõ e as normas de 
funcionamento da formaçaõ poś-graduada.  

 

 Artigo 2º 

Natureza 

1. Os cursos de especializaçaõ e poś-graduaçaõ habilitam a ̀ concessaõ de um 
diploma e comprovam capacidade tećnica e prat́ica num determinado domínio duma 
atividade profissional e saõ concedidos mediante aprovaçaõ na totalidade das 
Unidades Curriculares e seminaŕios que integram o respetivo plano de estudos.  

 

Artigo 3º 

Gestão das Atividades de Pós-Graduação 

1. O modelo de gestaõ das atividades de poś-graduaçaõ assenta nos seguintes 
princípios e níveis de competen̂cia:  

a) O Diretor do ISTEC do Porto nomeia o Diretor do Departamento de 
Poś-Graduaçoẽs;  

b) O Diretor do Departamento de Poś-Graduaçoẽs coordena e promove os 
programas de poś-graduaçaõ nas diversas aŕeas científicas, em 
conformidade com a política global de poś-graduaçoẽs, que e ́definida 
pelo Diretor do Instituto e pelo Diretor do Departamento de Poś- 
Graduaçoẽs, competindo-lhe designadamente:  
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i. Propor a data de início de cada curso bem como a composiçaõ 
do corpo docente;  

ii. Homologar a seleçaõ de candidatos;  
iii. Elaboraçaõ, ou aprovaçaõ dos programas curriculares;  
iv. Apresentaçaõ de necessidades de materiais e infraestruturas 

para a prossecuçaõ dos cursos;  
v. Dar conhecimento dos cursos e corpo docente ao Conselho 

Tećnico Científico.  

2. A gestaõ administrativa e ́ assegurada pela Secretaria do ISTEC do Porto, 
nomeadamente:  

O registo da informaçaõ sobre cada curso: 

a) As inscriçoẽs, matrículas e propinas dos candidatos admitidos, 
nos prazos previstos no calendaŕio escolar;  

b) O registo da informaçaõ sobre os formandos;  
c) A emissaõ das pautas das unidades curriculares de cada curso;  
d) A emissaõ de diplomas e certidoẽs;  
e) A elaboraçaõ dos impressos (folhas de presença, sumaŕios, 

programas, etc) e demais documentaçaõ necessaŕia;  
f) Desta documentaçaõ deve a Secretaria dar conhecimento ao 

Diretor do Departamento de Poś-Graduaçoẽs.  

 

Artigo 4º 

Diplomas 

1. O diploma de especializaçaõ ou de poś-graduaçaõ e ́concedido mediante a 
aprovaçaõ na totalidade das unidades curriculares e seminaŕios que integram 
o plano de estudos do curso.  

2. O diploma de Poś-Graduaçaõ ou Especializaçaõ sera ́designado pela aŕea ou 
domínio em que e ́ministrado o curso.  

 

Artigo 5º 

Duração 

1. O curso de Especializaçaõ ou Poś-Graduaçaõ tem a duraçaõ max́ima de doze 
meses, podendo ter um max́imo de vinte unidades de cred́ito.  
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Artigo 6º 

Organização e Estrutura Curricular 

1. A parte curricular dos cursos devera ́ser organizada de acordo com o sistema 
de unidades de cred́ito, obedecendo a um mínimo de quatro unidades de 
cred́ito nacionais (U.C.) e de seis unidades de cred́ito europeus (E.C.) por 
unidade curricular.  

2. Para cada curso saõ obrigatoriamente fixados:  

a) A aŕea científica do curso,  
b) A duraçaõ normal do curso,  
c) O nuḿero total de unidades de cred́ito necessaŕio a ̀ concessaõ do 

diploma,  
d) As aŕeas científicas obrigatoŕias e optativas,  
e) A atribuiçaõ das unidades de cred́ito por cada aŕea científica, que 

devera ́ser flexível, com uma amplitude max́ima de 20%,  
f) O plano de estudos, com indicaçaõ das unidades curriculares, o seu 

regime de escolaridade, a carga horaŕia e o nuḿero de unidades de 
cred́ito que corresponde.  

Artigo 7º 

Acesso aos Cursos 

1. Tem̂ acesso aos cursos de poś-graduaçaõ candidatos portadores do grau de 
Licenciado ou de Bacharelato pre-́bolonha;  

2. Tem̂ acesso aos cursos de especializaçaõ candidatos que frequentem o ensino 
superior, ou candidatos que naõ sejam portadores de Grau Acadeḿico;  

3. Cabe ao Diretor do Departamento de Poś-Graduaçoẽs homologar as 
inscriçoẽs dos candidatos, podendo, justificadamente, recusar o acesso aos 
candidatos aos cursos, neste caso sera ́devolvido o valor da inscriçaõ;  

4. E candidatos com currículo considerado relevante pelo Conselho Tećnico-
Científico.  

Artigo 8º 

Limitações de Vagas 

1. As vagas saõ estabelecidas pelo Secretaŕio-Geral e pelo Diretor do 
Departamento de Poś-Graduaçoẽs.  

2. Durante o período de candidaturas o nuḿero de vagas pode ser alterado.  
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 Artigo 9º 

Diplomas – Caso Especial 

1. Se um curso for em simultan̂eo de especializaçaõ e poś-graduaçaõ, os alunos naõ 
licenciados, apoś adquirido o grau de licenciado, podem solicitar a emissaõ de um 
diploma de poś-graduaçaõ por equivalen̂cia ao diploma do curso de especializaçaõ.  

 

Artigo 10º 

Critérios de Seleção 

1. Compete ao Diretor do Departamento de Poś-Graduaçoẽs a seleçaõ dos 
candidatos.  

2. A seleçaõ dos candidatos a ̀ matrícula no curso tera ́ em consideraçaõ os 
seguintes criteŕios:  

a) Classificaçaõ da Licenciatura, e de outros graus ja ́ obtidos pelo 
candidato;  

b) Curriculum acadeḿico, científico e tećnico-profissional;  
c) Notas da licenciatura que esteja a ser frequentada;  
d) Trabalhos em que tenha participado;  
e) Funçoẽs exercidas.  

3. O Diretor do Departamento de Poś-Graduaçoẽs e o Secretaŕio-Geral podem 
ainda aprovar e considerar outros criteŕios.  

Artigo 11º 

Apresentação da Inscrição/Candidatura 

1. A apresentaçaõ da inscriçaõ/candidatura e ́efetuada na Secretaria atraveś de 
preenchimento de impresso proṕrio, e pagamento da respetiva taxa.  

2. Deveraõ ser anexados os seguintes documentos:  

a) Certificado de habilitaçoẽs,  
b) Curriculum,  
c) Fotografia,  
d) Outros elementos relevantes para a candidatura.  
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Artigo 12º 

Resultados do Processo de Seleção 

1. O Diretor do Departamento de Poś-Graduaçoẽs comunicara ́ aos candidatos 
selecionados a sua aceitaçaõ de inscriçaõ no curso. A Secretaria afixara ́a lista de 
candidatos aceites a frequentar o curso.  

 

 Artigo 13º 

Taxas e Propinas 

1. Saõ devidas:  

a) Taxa de inscriçaõ, que sera ́devolvida se o candidato naõ for aceite;  
b) Uma propina anual que pode ser paga mensalmente, ate ́ao dia 8 de cada 

meŝ;  
c) Taxa de exame de recurso (nas Unidade onde se aplicar) e ́no valor de 

75€;  
d) Se o aluno for aceite no curso e desistir do mesmo naõ tem direito a ̀

devoluçaõ da taxa de inscriçaõ e propinas pagas ate ́a ̀data da desisten̂cia; 
apoś entregue a ficha de inscriçaõ por parte do aluno e faltem menos de 30 
dias para o Curso iniciar, caso o aluno pretenda desistir do curso tera ́que 
pagar a propina total do mesmo;  

e) O pagamento do Certificado de Habilitaçoẽs sera ́pago em simultan̂eo com 
o pagamento do Diploma de Curso no valor de 250€;  

f) O pagamento de propinas mensais com atraso implica uma taxa de juro de 
atraso de 5% ao meŝ.  

Artigo 14º 

Diretor do Curso 

1. O Diretor do Curso sera ́ um professor do curso, nomeado pelo Diretor do 
Departamento de Poś-Graduaçoẽs. O Diretor do Departamento de Poś-
Graduaçoẽs pode assumir as funçoẽs de Diretor de Curso.  

2. Compete ao Diretor de Curso:  

a) Acompanhamento do desenvolvimento curricular;  
b) Acompanhamento do processo pedagoǵico;  
c) Exercer as competen̂cias gerais que lhe forem delegadas pelo Diretor do 

Departamento de Poś-Graduaçoẽs;  
d) Coordenar e supervisionar a elaboraçaõ dos programas curriculares;  
e) Marcaçaõ de exames e provas de avaliaçaõ.  
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Artigo 15º 

Calendário Escolar e Regime de Funcionamento 

1. O calendário escolar de cada curso sera ́ elaborado pelo Diretor do 
Departamento de Poś-Graduaçoẽs.  

2. Os planos de estudo de cada curso devem indicar o nuḿero total de horas 
letivas de cada unidade curricular bem como a tipologia das aulas.  

3. Tendo em consideraçaõ a natureza e diversidade destes cursos, os mesmos 
poderaõ funcionar:  

a) Em regime normal; ou  
b) Em regime intensivo.  

O regime normal e ́ministrado durante a totalidade de cada período letivo. 
Se a natureza de uma unidade curricular ou as limitaçoẽs temporais 
impostas pela colaboraçaõ de especialistas convidados assim o exigir, essa 
unidade curricular podera ́ ser lecionada em regime intensivo por um 
período inferior a cada período letivo, devendo no entanto respeitar-se o 
nuḿero total de horas letivas previstas.  

4. O regime de funcionamento de cada curso sera ́ definido pelo Diretor do 
Departamento de Poś-Graduaçoẽs.  

5. A elaboraçaõ dos horaŕios de cada curso e ́da responsabilidade do Diretor do 
Departamento de Poś-Graduaçoẽs em articulaçaõ com o Secretaŕio-geral.  

6. Uma vez elaborados os horaŕios devem ser enviados a ̀Secretaria.  

7. Os horaŕios dos cursos podem ser alterados durante o decorrer do curso, pelo 
Diretor do mesmo.  

Artigo 16º 

Faltas 

1. A assisten̂cia as̀ aulas neste tipo de cursos e ́obrigatoŕia.  

2. O controlo de faltas e ́da responsabilidade do regente da Unidade Curricular e 
do Diretor do Departamento de Poś-Graduaçoẽs.  

3. Considera-se sem frequen̂cia a uma dada unidade curricular, o estudante cujo 
nuḿero de faltas a essa unidade seja superior a 20% da respetiva carga letiva 
total, com exceçaõ das Unidades que tenham indicaçaõ prev́ia de componente 
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prat́ica prioritaŕia em que as faltas naõ podem ultrapassar 10% da carga letiva total 
da Unidade. Ultrapassar os 10% implica naõ aproveitamento na Unidade.  

4. De acordo com a Lei e atendíveis.  

Artigo 17º 

Avaliação e Classificação 

1. Os elementos de avaliaçaõ de cada unidade curricular poderaõ ser de 
natureza diversa, de acordo com a índole de cada curso e unidade curricular, 
podendo incluir: testes, temas de desenvolvimento, trabalhos individuais escritos 
e exame final.  

2. A natureza e o nuḿero de elementos de avaliaçaõ a adotar em cada unidade 
curricular e ́da competen̂cia do respetivo regente, o qual deve informar os alunos 
da sua escolha na primeira aula.  

3. A avaliaçaõ e consequente classificaçaõ saõ individuais.  

4. A classificaçaõ dos elementos de avaliaçaõ compete aos docentes das 
respetivas unidades curriculares e e ́da sua exclusiva responsabilidade.  

5. Todas as classificaçoẽs obtidas nas unidades curriculares seraõ expressas na 
escala de 0 a 20.  

6. A classificaçaõ global, obtida apoś aprovaçaõ nas unidades curriculares do 
curso, e ́ a med́ia ponderada calculada ate ́ as̀ dećimas e arredondada 
(considerando como unidade a fraçaõ naõ inferior a cinco dećimas) das 
classificaçoẽs obtidas em cada uma das unidades curriculares do curso.  

7. Nas Unidades em que seja indicada uma componente prat́ica prioritaŕia, implica 
uma avaliaçaõ prat́ica que vincula a progressaõ na dita Unidade, podendo naõ ter 
qualquer exame escrito.  

Artigo 18º 

Exames 

1. Sempre que a aprovaçaõ numa unidade curricular incluir a realizaçaõ de um 
exame final, este realizar-se-a ́numa eṕoca específica para o efeito, adaptav́el a ́
duraçaõ do curso.  

2. Para cada unidade curricular havera ́um so ́exame de recurso. Com exceçaõ 
das Unidades contempladas pelo Ponto 7 do Artigo 17o, em que naõ existe exame 
de recurso.  
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3. Compete ao Diretor do Departamento de Poś-Graduaçoẽs a marcaçaõ das 
datas dos exames.  

Artigo 19º 

Colaboração com Outras Instituições ou Empresas 

1. Sempre que os cursos sejam realizados em colaboraçaõ com outras instituiço ̃es 
ou empresas, devera ́ ser celebrado um protocolo de cooperaçaõ definindo os 
termos em que a cooperaçaõ se realizara,́ bem como os oŕgaõs de coordenaçaõ 
e respetivas competen̂cias.  

2. No caso de Estaǵios em empresas com quem o ISTEC firmou protocolos o 
acesso aos estaǵios sera ́por seleçaõ partindo dos seguintes elementos por ordem 
de prioridade:  

a) Med́ia final do Curso,  
b) Frequen̂cia de Ingleŝ Tećnico,  
c) Idade,  
d) Parecer (vinculativo) do Diretor do Curso em como tem perfil para o 

Estaǵio.  

 

Artigo 20º 

Protocolos 

1. O ISTEC assegura a abrangen̂cia de protocolos com outras instituiçoẽs em 
relaçaõ aos alunos das Poś-Graduaçaõ;  

2. O valor max́imo do desconto abrangido por protocolos e ́10% da propina anual;  

3. Este desconto naõ pode ser acumulav́el com outros descontos.  

 

Artigo 21º 

Disposições Finais 

1. Em caso de lacuna ou omissão e de necessidade de alguma alteraçaõ a este 
regulamento, ela sera ́efetuada pelo Diretor do Departamento de Poś-Graduaçoẽs e 
pelo Diretor do Instituto, com posterior homologaçaõ pelo Conselho Tećnico-
Científico.  
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O Diretor do ISTEC do Porto 

(António Castro Silva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


