
 
Proposta de Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Não Conferentes de 

Grau da Universidade dos Açores 
 

Artigo 1.º 
Objeto e âmbito 

O presente Regulamento estabelece as regras gerais para a criação e o funcionamento 
dos cursos de pós-graduação não conferentes de grau da Universidade dos Açores, 
doravante designada por UAc. 

 
Artigo 2.º 
Definição 

1 — Os cursos de pós-graduação não conferentes de grau têm como objetivo a 
atualização, o aprofundamento ou a aquisição de conhecimentos e competências em 
áreas especializadas. 
2 — Os cursos podem ter um formato e uma duração variáveis, e organizam-se por 
unidades curriculares, seminários e/ou estágios a que correspondem créditos ECTS. 
 

Artigo 3.º 
Tipos de cursos de pós-graduação não 

conferentes de grau 
1 — Os cursos de pós-graduação não conferentes de grau inserem-se obrigatoriamente 
numa área científica ou de especialização definida de acordo com a Classificação 
Nacional das Áreas de Educação e Formação (CNAEF). 
2 — Os cursos são de um dos seguintes tipos: 
a) Tipo I: Cursos de pós-graduação de atualização, com um mínimo de 12 ECTS e um 
máximo de 60 ECTS; 
b) Tipo II: Cursos de pós-graduação de especialização, com enquadramento e exigências 
de nível de 2.º ciclo de estudos, com um mínimo de 60 ECTS e um máximo de 90 ECTS; 
c) Tipo III: Cursos de pós-graduação de estudos avançados, com enquadramento e 
exigências de nível de 3.º ciclo de estudos, com um mínimo de 60 ECTS e um máximo 
de 90 ECTS.  
3 —A cada 30 ECTS corresponde um semestre de lecionação. 
 

Artigo 4.º 
Criação, alteração, suspensão e extinção de cursos 

1 — A criação, alteração, suspensão e extinção dos cursos de pós-graduação não 
conferentes de grau compete ao reitor, mediante proposta do presidente da unidade 
orgânica de ensino e investigação, ouvidos o conselho científico ou técnico-científico e 
o conselho pedagógico. 
2 — As propostas de criação, alteração, suspensão e extinção de cursos são feitas 
mediante a submissão de formulário próprio disponibilizado no portal de serviços da 
UAc, acompanhado dos elementos e da documentação nele indicados. 
3 — A proposta de criação de um novo curso é obrigatoriamente acompanhada do 
respetivo estudo de viabilidade financeira. 

 
Artigo 5.º 

Organização e funcionamento 



1 — Os cursos de pós-graduação não conferentes de grau a que se refere o presente 
Regulamento são coordenados pela UAc e têm um diretor de curso nomeado pelo reitor 
sob proposta do presidente da unidade orgânica de ensino e investigação. 
2 — Os cursos podem envolver parcerias com outras instituições ou entidades, públicas 
ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com base no estabelecimento de um convénio 
ou protocolo de cooperação que especifique, designadamente, os termos da sua 
organização, funcionamento e financiamento. 
3 — Ao funcionamento dos cursos aplica-se o Regulamento das Atividades 
Académicas da Universidade dos Açores. 

 
 

Artigo 6.º 
Regulamentos específicos 

1 — O regulamento específico de cada curso é submetido em conjunto com a proposta 
de criação do curso. 
2 — Do regulamento de cada curso, devem constar, designadamente: 
a) As regras de admissão, em especial as condições de natureza académica e curricular, as 
condições de ingresso, e os critérios de seleção e seriação; 
b) A duração, a estrutura curricular e o plano de estudos do curso, nos termos das normas 
legais em vigor; 
c) As condições de funcionamento do curso, o processo de atribuição da classificação 
final e a respetiva fórmula de cálculo. 
 
 

Artigo 7.º 
Taxas e propinas 

1 — A candidatura a cursos de pós-graduação não conferentes de grau obriga ao 
pagamento da taxa prevista na Tabela de Emolumentos da UAc.  
2 — Pela formalização da matrícula e inscrição nos cursos são devidas uma taxa de 
inscrição nos termos previstos na Tabela de Emolumentos em vigor bem como 
propinas. 
3 — O valor das propinas é definido anualmente pelo conselho geral sob proposta do 
reitor. 
4 — Nos cursos de duração inferior a um semestre/30 ECTS, a propina deve ser paga 
na íntegra no ato da inscrição. 
5 — Aos cursos de pós-graduação não conferente de grau aplica-se o Regulamento de 
Propinas da Universidade dos Açores. 

 
 

Artigo 8.º 
Condições de acesso 

1 — Podem candidatar-se aos cursos de pós-graduação não conferentes de grau dos 
tipos I e II os titulares do grau de licenciado ou de habilitação legalmente equivalente. 
2 — Podem candidatar-se aos cursos de pós-graduação não conferentes de grau do tipo 
III os titulares do grau de mestre ou de habilitação legalmente equivalente. 
3 — Podem ainda candidatar-se à frequência dos cursos referidos nos números 1 e 2 os 
detentores de currículo científico ou profissional cujo mérito seja reconhecido pelo 
conselho científico ou conselho técnico-científico como atestando capacidade para o 
efeito. 
 



Artigo 9.º 
Vagas 

O número de vagas para os cursos de pós-graduação não conferentes de grau é proposto 
anualmente pela unidade orgânica de ensino e investigação e carece de aprovação por 
parte do reitor. 
 

Artigo 10.º 
Candidaturas 

1 — As candidaturas aos cursos de pós-graduação não conferentes de grau realizam-se 
obrigatoriamente através de um formulário próprio disponibilizado no portal de 
serviços da UAc.  
2 — Os candidatos são selecionados pelo conselho científico ou pelo conselho técnico-
científico. 

 
Artigo 11.º 
Inscrição 

1 — Todos os estudantes admitidos que desejem inscrever-se num curso de pós-
graduação não conferente de grau têm de formalizar a sua inscrição junto do serviço da 
UAc com competências para o efeito. 
2 — Não podem inscrever-se os estudantes com dívidas de propinas à UAc. 
3 — O funcionamento do curso pode ser condicionado à existência de um número 
mínimo de inscrições. 
 

Artigo 12.º 
Anulação de inscrição 

1 — Os estudantes inscritos em cursos de pós-graduação não conferentes de grau 
podem anular a sua inscrição no curso, mediante o preenchimento de formulário 
próprio. 
2 — Nos cursos de duração inferior a um semestre/30 ECTS, não há lugar a devolução 
da propina em caso de anulação de inscrição.  
3 — Nos cursos de duração igual ou superior a 30 ECTS, os pedidos de anulação 
seguem os prazos e os termos constantes do Regulamento de Propinas da Universidade 
dos Açores.   

 
Artigo 13.º 
Avaliação 

1 — Os cursos não conferentes de grau, qualquer que seja a sua tipologia, incluem 
sempre uma avaliação, podendo ser exigido um número mínimo de presenças para a 
obtenção do respetivo diploma. 
2 — A avaliação dos cursos é feita na escala de 0 a 20 valores, nos termos constantes do 
regulamento específico do curso. 

 
Artigo 14.º 

Classificação final 
l —  A classificação final  do  curso  é  a  média  ponderada, arredondada   às unidades  
(considerando como  unidade  a fração  não inferior  a cinco  décimas), das 
classificações obtidas pelo estudante nas diferentes componentes que integram o plano 
de estudos do curso. 
2 — Os   coeficientes  de   ponderação   têm  por  base  o  número  de  créditos   de  



cada componente curricular. 
 

Artigo 15.º 
Certificação 

1 —  A conclusão com aproveitamento de um curso de pós-graduação não conferente de 
grau é atestada por diploma, emitido pelo serviço da UAc com competências para o 
efeito. 
2 — Os diplomas indicam obrigatoriamente o nome do curso, a unidade orgânica 
responsável pelo mesmo, a sua área científica de formação, a classificação final e o 
número de créditos ECTS. 
3 — Os diplomas de conclusão ou outros documentos certificadores relativos aos cursos 
apenas podem ser emitidos pelo serviço da UAc com competências para o efeito, 
ficando sujeitos ao pagamento dos valores previstos na Tabela de Emolumentos em 
vigor na UAc. 
4 — Os diplomas ou documentos certificadores a que se refere o número anterior só 
podem ser emitidos para os estudantes que tenham a sua situação regularizada no que 
respeita ao pagamento das propinas.  
5 — A conclusão com aproveitamento, no todo ou em parte, de um curso de pós-
graduação não conferente de grau não atesta, em caso algum, a conclusão pelo seu titular 
da totalidade ou de parte da componente curricular de um ciclo de estudos de mestrado 
ou de doutoramento. 

 
Artigo 16.º 

Avaliação da qualidade do ensino 
Os cursos não conferentes de grau são objeto de avaliação nos moldes definidos para a 
avaliação da qualidade do ensino da UAc. 
 

Artigo 17.º 
Mobilidade 

O estudante que frequente apenas cursos de pós-graduação não conferentes de grau não 
é elegível para os programas de mobilidade. 
 

Artigo 18.º 
Dúvidas e omissões 

As situações não contempladas neste Regulamento seguem o definido na legislação 
em vigor, sendo as dúvidas e omissões sanadas pelo reitor. 
 

Artigo 19.º 
Norma revogatória 

Com a entrada em vigor deste Regulamento é revogado o Regulamento para os Cursos 
de Pós-Graduação da Universidade dos Açores, publicado pelo despacho 116/2009, de 
25 de maio. 

Artigo 20.º 
 Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário 
da República.   
 
 


