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Engenharia de Bioprocessos . . . EBB Semestral  . . . 168 56 6 a)
Sistemas e Controlo em Bioen-

genharia.
EBB Semestral  . . . 168 56 6 a)

Fenómenos de Transporte em 
Sistemas Biológicos.

EBB Semestral  . . . 168 56 6 a)

Sensores, Instrumentação e 
Medidas em Sistemas Bio-
lógicos.

SBB Semestral  . . . 168 56 6 a)

Neurociências e Neuroimagio-
logia.

SBB Semestral  . . . 168 56 6 a)

Tópicos Avançados em Bioenge-
nharia e Ciências Biológicas.

CT Semestral  . . . 168 56 6 a)

Engenharia das Reações Quími-
cas e Biológicas.

CEQ Semestral  . . . 168 56 6 a)

Opcional 2 Ensino e Divulgação Científica CT Semestral  . . . 168 42 6 a)
Opção Livre Doutoramento 1  OL Semestral  . . . 168 6 a)
Opção Livre Doutoramento 2 OL Semestral  . . . 168 6 a)
Opção Livre Doutoramento 3 OL Semestral  . . . 168 6 a)

a) Além das três unidades curriculares obrigatórias (Formação Doutoral Geral, Técnicas (e Metodologias) Experimentais Avançadas e Empreendedorismo em Bioengenharia), o plano dou-
toral dos estudantes de doutoramento em Biotecnologia e Biociências inclui um mínimo de mais três unidades curriculares (18 ECTS) preferencialmente escolhidas entre as UCs estruturantes 
listadas nominalmente (Opcional 1), embora seja dada ao coordenador também a possibilidade de escolher as UCs indicadas como opcional 2.

 310899883 

 Faculdade de Letras
Declaração de Retificação n.º 783/2017

Em virtude de ter sido publicado com inexatidão o Edital n.º 699/2017, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 20 de setembro de 2017, a 
p. 20642, onde se lê «Rosa Maria Martelo Fernandes Pereira (Professor 
Catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto)» deve 
ler -se «Rosa Maria Martelo Fernandes Pereira (Professora Associada 
com agregação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto)».

10 de outubro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse 
Simões Alberto.

310865984 

 Faculdade de Medicina Dentária
Despacho (extrato) n.º 9797/2017

Por despacho do Diretor desta Faculdade, proferido por delegação 
do Reitor da UL, foram autorizados os CTFP, a termo resolutivo certo, 
em regime de tempo parcial, aos seguintes docentes:

Ana Carla Fernandez Rodrigues, Assistente Convidada, com remune-
ração correspondente a 50 % da categoria de assistente no 1.º escalão, 
índice 140 da carreira docente universitária, com início em 01/08/2017 
e terminus em 30/06/2018;

Ana Filipa Marques Chasqueira, Professora Auxiliar Convidada, 
com remuneração correspondente a 50 %, no 1.º escalão, índice 195 
da carreira docente universitária, com início em 01/08/2017 e terminus 
em 30/06/2018;

Maria Carlos Lopes Cardoso Real Dias Quaresma, Professora Auxiliar 
Convidada, com remuneração correspondente a 33 %, no 1.º escalão, 
índice 195 da carreira docente universitária, com início em 01/08/2017 
e terminus em 30/06/2018;

Filipe Marinho Ferraz Freitas, Assistente Convidado, com remune-
ração correspondente a 25 % da categoria de assistente no 1.º escalão, 
índice 140 da carreira docente universitária, com início em 01/08/2017 
e terminus em 30/06/2018;

Sara Morão Martins Malheiro, Assistente Convidada, com remune-
ração correspondente a 20 % da categoria de assistente no 1.º escalão, 
índice 140 da carreira docente universitária, com início em 01/09/2017 
e terminus em 28/02/2018.

30/10/2017. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
310886363 

 Regulamento n.º 589/2017
Por deliberação do Conselho Científico da Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade de Lisboa, na sua reunião de 13 de setembro 

de 2017, é criado o Curso de Pós -Graduação Residência Clínica em 
Endodontia, cujo regulamento e plano de estudos se publica de seguida.

Curso de Pós -Graduação Residência Clínica em Endodontia

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

O presente regulamento aplica -se ao Curso de Pós -Graduação Resi-
dência Clínica em Endodontia, curso não conferente de grau da Facul-
dade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, adiante designado 
por Curso.

Artigo 2.º
Objetivos

1 — O Curso, a tempo parcial, tem por finalidade a formação de 
profissionais de saúde, habilitando -os para a abordagem integral 
das necessidades de tratamentos endodônticos da população. O 
Programa do Curso foca -se predominantemente na vertente clínica, 
sem descurar os aspetos científicos que lhes servem de base e os 
justificam.

2 — O Médico Dentista com o Curso deve:
a) Saber avaliar e atuar de acordo com o estado de saúde geral dos 

pacientes com necessidade de abordagem endodôntica;
b) Saber avaliar as condições preexistentes que possam condicionar 

a realização de tratamentos endodônticos;
c) Saber planear o tratamento de pacientes que necessitem de cuidados 

multidisciplinares em Medicina Dentária;
d) Dominar as técnicas e aptidões necessárias para efetuar tratamentos 

na área da Endodontia, apropriados a cada caso individual;
e) Conhecer tanto a literatura científica considerada clássica como a 

atual no campo da Endodontia;
f) Dominar a complexidade das técnicas terapêuticas abordadas no 

programa de aperfeiçoamento em Endodontia;
g) Dominar as técnicas pedagógicas de apresentação de temas em 

público de modo a permitir a sua participação em ações de formação 
contínua;

h) Estar motivado para realizar formação contínua ao longo da vida.

Artigo 3.º
Coordenação do Curso

1 — O Curso é coordenado por um Conselho Coordenador, nomeado 
pelo Conselho Científico da FMDUL.

2 — O Conselho Coordenador tem um presidente, eleito de entre e 
pelos seus membros.


