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 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Letras

Despacho (extrato) n.º 5907/2018

Procedimento Concursal de Seleção Internacional
de 8 Investigadores Doutorados

1 — Por despacho de 23 de abril de 2018 da Diretora da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e nos termos do disposto no 
artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei 
n.º 57/2017, de 19 de julho, torna -se público que se encontra aberto, pelo 
prazo de dez dias úteis a contar da data de publicação do presente Aviso, 
um procedimento Concursal de Seleção Internacional para a contratação de 
8 Investigadores Doutorados, correspondentes às posições a que as bolsas 
com as seguintes referências deram origem: SFRH/BPD/64192/2009; 
SFRH/BPD/69485/2010; SFRH/BPD/72098/2010; SFRH/
BPD/72315/2010; SFRH/BPD/72825/2010; SFRH/BPD/77963/2011; 
SFRH/BPD/84077/2012 e SFRH/BPD/85242/2012.

2 — O Aviso integral deste procedimento encontra -se disponível 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers, na página 
de Recrutamentos da Universidade (https://sigarra.up.pt/spup/pt/noti-
cias_geral.lista_noticias) e no sítio da FLUP.

23 de abril de 2018. — A Diretora da FLUP, Professora Doutora 
Cândida Fernanda Antunes Ribeiro.

311405531 

 Despacho n.º 5908/2018
Por despacho de dezoito de maio de dois mil e dezoito da Diretora 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Professora Doutora 
Cândida Fernanda Antunes Ribeiro, proferido por delegação de compe-
tência conferida por despacho reitoral, publicado no Diário da República 
segunda série, número catorze de vinte e um de janeiro de dois mil e 
dezoito, foi constituído, nos termos do artigo dezassete do decreto  -lei 
número duzentos e oitenta e três de vinte e um de junho de mil nove-
centos e oitenta e três, pela forma seguinte, o júri de Reconhecimento de 
Habilitações ao grau de mestre pela Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, requerido por Viviane Maia da Costa

Presidente: Doutora Ana Maria Barros de Brito, Professora Catedrática 
da Faculdade de Letras da Universidade de Letras do Porto

Doutora Isabel Margarida Ribeiro de Oliveira Duarte, Professora 
Associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Doutora Maria Aldina Bessa Ferreira Rodrigues Marques, Professora 
Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade 
do Minho

18 de maio de 2018. — A Diretora da Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto, Professora Doutora Cândida Fernanda Antunes 
Ribeiro.

311377499 

 Despacho n.º 5909/2018
Por despacho de vinte e três de maio de dois mil e dezoito da Di-

retora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Professora 
Doutora Cândida Fernanda Antunes Ribeiro, proferido por delegação 
de competência conferida por despacho reitoral, publicado no Diário 
da República segunda série, número catorze de vinte e um de janeiro 
de dois mil e dezoito, foi constituído, nos termos do artigo dezassete do 
decreto -lei número duzentos e oitenta e três de vinte e um de junho de 
mil novecentos e oitenta e três, pela forma seguinte, o júri de Reconhe-
cimento de Habilitações ao grau de mestre pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, requerido por Renata Loureiro Frade:

Presidente: Doutor Francisco José de Jesus Topa, Professor Associado 
da Faculdade de Letras da Universidade de Letras do Porto.

Doutora Joana Matos Frias, Professora Auxiliar da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto.

Doutora Maria del Carmen Villarino Pardo, Professora Titular da 
Universidade de Santiago de Compostela.

23 de maio de 2018. — A Diretora da Faculdade de Letras da Univer-
sidade do Porto, Professora Doutora Cândida Fernanda Antunes Ribeiro.

311397943 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Serviços Académicos

Aviso n.º 8076/2018
Conforme o disposto no Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, 

sucessivamente alterado, que regula o regime jurídico dos Graus e 
Diplomas do Ensino Superior, a entrada em funcionamento de novas 
licenciaturas, mestrados e doutoramentos carece de acreditação prévia 
e está sujeita a publicação.

Assim:

a) No seguimento da proposta da Escola de Ciências e Tecnologia, 
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias e Escola de Ciências da Vida 
e Ambiente da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, atento 
o parecer favorável e a aprovação do respetivo plano de estudos pelos 
Conselhos Científico e Pedagógico, foi aprovada a criação do curso 
de doutoramento (3.º ciclo) em Tecnologias Emergentes aplicadas aos 
Sistemas Agroflorestais;

b) Na sequência do registo R/A -Cr 19/2017 e após a decisão de acre-
ditação pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior;

c) Após aprovação do regulamento, pelos órgãos competentes para o 
efeito, da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro;

procede -se em anexo, à publicação do regulamento, estrutura curri-
cular e plano de estudos referentes à criação do curso de doutoramento 
(3.º ciclo) em Tecnologias Emergentes aplicadas aos Sistemas Agro-
florestais.

05/06/2018. — O Reitor, António Augusto Fontainhas Fernandes.

Regulamento do curso de doutoramento (3.º ciclo)
Tecnologias Emergentes

aplicadas aos Sistemas Agroflorestais

Artigo 1.º

Âmbito

O presente regulamento disciplina o regime especial aplicável ao 
Curso de Doutoramento em Tecnologias Emergentes aplicadas aos 
Sistemas Agroflorestais (TechAgro), adiante simplesmente designado 
por “Curso”, lecionado pela Universidade de Trás -os -Montes e Alto 
Douro, a seguir “UTAD”.

Artigo 2.º

Enquadramento jurídico

O presente regulamento visa complementar o regime jurídico insti-
tuído pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, e pelas normas internas 
que disciplinam o regime de estudos conducente ao grau de doutor na 
UTAD.

Artigo 3.º

Objetivos

Este Curso tem como principais objetivos:

a) Formar docentes, investigadores e profissionais do tecido produtivo 
com conhecimentos multidisciplinares de diferentes áreas das Ciências 
da Engenharia, capazes de responder aos desafios atuais da adequada 
utilização e desenvolvimento das tecnologias emergentes nos sistemas 
agroflorestais.

b) Contribuir para o aprofundamento das relações entre os domínios 
do Ensino Superior, da Ciência e da Inovação, em conformidade com 
os objetivos do programa Ciência 2010 — Programa Operacional da 
Ciência e Inovação.

Artigo 4.º

Organização

1 — O curso está estruturado de acordo com o Sistema Europeu de 
Transferência Acumulação de Créditos (a seguir “ECTS”), nos termos 
arquitetados pelos artigos 4.º a 10.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 
de fevereiro, e legislação subsequente, bem como pelo Regulamento de 
Creditação de Competências, Formação e Experiência Profissional da 
Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro.


