
732  Diário da República, 2.ª série — N.º 5 — 8 de janeiro de 2018 

6 — As deliberações do júri são tomadas por maioria dos membros 
que o constituem, através de votação nominal justificada, não sendo 
permitidas abstenções.

7 — Das reuniões do júri são lavradas atas, das quais constam os 
votos de cada um dos seus membros e a respetiva fundamentação, que 
pode ser comum a todos ou a alguns membros do júri.

Artigo 20.º
Ato público de defesa do relatório

 de prática de ensino supervisionada
1 — O ato público de defesa do relatório de prática de ensino super-

visionada é marcado no prazo máximo de 45 dias úteis após a nomeação 
do júri ou após a entrega da reformulação, caso exista.

2 — O edital das provas inclui a identificação do respetivo júri e 
deverá ser divulgado em local público no IGOT e no IE ou nas páginas 
web destes.

3 — A discussão do relatório de prática de ensino supervisionada 
não poderá exceder noventa minutos e nela devem intervir todos os 
membros do júri, dispondo o estudante de tempo idêntico ao utilizado 
pelos membros do júri.

Artigo 21.º
Classificação do relatório de prática de ensino supervisionada
A classificação do relatório de prática de ensino supervisionada é 

expressa no intervalo de 10 a 20 valores da escala numérica inteira de 
0 a 20.

Artigo 22.º
Entrega da versão definitiva do relatório

 de prática de ensino supervisionada
1 — Após a entrega, discussão e aprovação da versão provisória do 

relatório, o candidato possui 10 dias úteis para entregar uma versão final 
revista do seu relatório, contemplando as sugestões fornecidas pelos 
membros do júri durante a discussão pública.

2 — Esta versão definitiva será validada pelo arguente principal e 
pelo presidente do júri.

3 — Só após esta validação, o candidato poderá requerer o certificado 
do curso de mestrado.

Artigo 23.º
Concessão do grau de mestre e respetiva classificação final

1 — O grau de mestre é conferido aos estudantes que obtenham apro-
vação em todas as componentes do ciclo de estudos de mestrado.

2 — Aos estudantes aprovados no ciclo de estudos conducente ao 
grau de mestre são atribuídas classificações finais no intervalo de 10 a 
20 valores da escala numérica inteira de 0 a 20, bem como o seu equi-
valente na escala europeia de comparabilidade de classificações.

3 — A classificação final do ciclo de estudos de mestrado corresponde 
à média aritmética ponderada por ECTS das classificações das unida-
des curriculares efetivamente realizadas, expressa na escala numérica 
inteira de 10 a 20.

4 — A classificação final do ciclo de estudos conducente ao grau 
de mestre prevista no n.º 2 pode ser acompanhada de menções qua-
litativas de Suficiente (10 -13), Bom (14 -15), Muito bom (16 -17) e 
Excelente (18 -20).

Artigo 24.º
Certidão de registo e carta de curso

1 — A atribuição do grau de mestre é atestada obrigatoriamente por 
uma certidão de registo, genericamente designada de diploma, e tam-
bém pela carta de curso, de requisição facultativa, sendo qualquer uma 
delas acompanhada do suplemento ao diploma. Estes documentos são 
requeridos nos Serviços Académicos da escola onde o mestrando estiver 
matriculado e emitidos pelos serviços da Reitoria da Universidade de 
Lisboa, no prazo máximo de 90 dias úteis, após a sua requisição pelo 
interessado.

2 — No diploma e na carta de curso deverão constar, obrigatoriamente, 
os seguintes elementos:

a) Escola;
b) Nome;
c) Naturalidade;
d) Filiação;
e) Dia, mês e ano de obtenção do grau;
f) Grau;
g) Nome do ciclo de estudos;
h) Classificação final.

Artigo 25.º
Frequência do ciclo de estudos
 em tempo parcial e condições

 de frequência para estudantes trabalhadores
1 — O ciclo de estudos conducente ao grau de mestre pode ser rea-

lizado em tempo parcial, nomeadamente no caso dos estudantes traba-
lhadores, mas tendo presente a necessidade de sequência das unidades 
curriculares de Iniciação à Prática Profissional.

2 — Ao regime de tempo parcial aplica -se um valor proporcionado 
de propina.

3 — O prazo máximo para a conclusão do ciclo de estudos condu-
cente à obtenção do grau de mestre é de 4 anos para os estudantes que 
comprovem o estatuto de estudante trabalhador.

Artigo 26.º
Casos Omissos e Dúvidas

Todas as situações não previstas neste Regulamento e não previstas 
na legislação aplicável, nem no Código do Procedimento Administra-
tivo, são definidas pelo órgão legal e estatutariamente competente das 
duas Escolas.

22 de novembro de 2017. — O Presidente da Comissão Científica 
do Mestrado em Ensino de Geografia no 3.º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário, Professor Doutor Sérgio Claudino Loureiro 
Nunes.

311008753 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso (extrato) n.º 379/2018

Por despacho de 15/12/2017 do Senhor Diretor da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa:

Doutor José Paulo Moreira dos Santos — autorizada a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e em 
regime de “tenure”, como Professor Catedrático, com efeitos a partir 
de 19 de dezembro de 2017, na sequência de procedimento concursal 
e nas condições previstas no n.º 1 do artigo 19.º do ECDU, com direito 
ao vencimento mensal no valor de 4.664,97€, correspondente ao nível 
remuneratório entre 82 e 83 da tabela remuneratória única, ficando 
rescindido o anterior contrato à data do início de funções.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.).

Doutora Maria João Seixas de Melo — autorizada a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e em 
regime de “tenure”, como Professora Catedrática, com efeitos a partir 
de 19 de dezembro de 2017, na sequência de procedimento concursal 
e nas condições previstas no n.º 1 do artigo 19.º do ECDU, com direito 
ao vencimento mensal no valor de 4.664,97€, correspondente ao nível 
remuneratório entre 82 e 83 da tabela remuneratória única, ficando 
rescindido o anterior contrato à data do início de funções.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.).

Doutor Martim Afonso Ferreira de Sousa Chichorro — autorizada 
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 18 de 
dezembro de 2017, na sequência de procedimento concursal, pelo perí-
odo experimental de cinco anos e nas condições previstas no artigo 25.º 
do ECDU, com direito ao vencimento mensal no valor de 3.191,82€, 
correspondente ao nível remuneratório entre 53 e 54 da tabela remu-
neratória única, ficando rescindido o anterior contrato à data do início 
de funções.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.).
19 de dezembro de 2017. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.

311009539 

 Edital n.º 20/2018
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universi-

tária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com 
a redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
por delegação de competências, o Diretor da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor Fernando 
José Pires Santana, faz saber que está aberto concurso documental, pelo 
prazo de 30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste 
Edital no Diário da República, para recrutamento de 1 posto de trabalho 
de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Química, com ênfase em 
Biologia Estrutural, especialidade em Cristalografia de Raios -X e Dis-
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persão de Raios -X a Baixo Ângulo (SAXS),no âmbito do Departamento 
de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa (FCT/UNL).

O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege -se 
pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária (ECDU), bem como pelo Regulamento 
de Concursos da Carreira Docente Universitária da Universidade Nova 
de Lisboa e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, publicados 
em Anexo ao Regulamento n.º 3012/2015 (DR, 2.ª série n.º 58, de 24 
de março) e Despacho (extrato) n.º 2334/2016 (DR, 2.ª série n.º 32, de 
16 de fevereiro), respetivamente.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

I — Requisitos de admissão:
1 — Cumprir os requisitos gerais de admissão para recrutamento em 

funções públicas.
2 — Nos termos do artigo 41.º -A do ECDU é requisito para a candi-

datura ao concurso em apreço ser titular do grau de doutor.
II — Apresentação da candidatura:
1 — Os documentos que instruem a candidatura devem ser submeti-

dos até ao trigésimo dia útil, contado a partir do dia seguinte à data da 
publicação deste Edital no Diário da República.

2 — Os candidatos apresentarão os seus documentos de candidatura, 
de preferência em suporte digital, por via postal ou presencialmente 
na Divisão de Recursos Humanos da FCT/UNL, sita no Campus de 
Caparica, 2829 -516 Caparica.

III — Instrução da candidatura:
1 — A candidatura deve ser instruída com o preenchimento do res-

petivo formulário de candidatura, que se encontra disponível em http://
www.fct.unl.pt/faculdade/concursos/docentes, devendo o candidato 
manifestar o seu consentimento para que as comunicações e notificações, 
no âmbito deste procedimento concursal, possam ter lugar por correio 
eletrónico, indicando o respetivo endereço.

2 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a documen-
tação a seguir indicada, que deverá ser apresentada em língua portuguesa 
ou inglesa, requerendo -se o domínio da língua portuguesa:

a) 6 exemplares, em suporte digital, do curriculum vitae do candidato;
b) Certidão comprovativa do grau de Doutor na área disciplinar a 

que respeita o concurso;
c) 6 exemplares de cada um dos trabalhos publicados, mencionados 

no curriculum vitae, preferencialmente em suporte digital, designada-
mente os mais representativos, no que respeita ao seu contributo para 
o desenvolvimento e evolução da área disciplinar para que é aberto o 
concurso;

d) 6 exemplares, preferencialmente em suporte digital, do Relatório 
sobre uma unidade curricular existente ou a criar na área disciplinar 
do concurso;

e) Declaração, sob compromisso de honra, de que se o júri optar por 
solicitar a documentação indicada nas alíneas anteriores ou qualquer 
outra documentação científica citada no curriculum vitae do candidato, 
em suporte de papel, a mesma será entregue no prazo de 10 dias úteis;

f) Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa, ou de um país 
cuja língua oficial seja o Português ou o Inglês, o respetivo processo de 
candidatura incluirá uma certificação reconhecida internacionalmente 
do domínio da língua inglesa a um nível que permita a lecionação 
nessa língua.

3 — Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por declaração 
prestada no formulário, referido no ponto 1.

4 — Se no júri participar um vogal que não domine a língua portu-
guesa são necessariamente apresentados em português e em inglês os 
documentos de pronúncia em sede de audiência prévia de candidatos e 
reclamações que hajam de ser apreciadas pelo júri.

5 — A falta de quaisquer documentos probatórios que não puder ser 
suprida oficiosamente determinará a rejeição da candidatura.

6 — Os candidatos devem organizar o respetivo curriculum vitaede 
acordo com a sistemática do ponto IV deste Edital.

IV — Critérios de avaliação — Os critérios e ponderações para a 
avaliação dos candidatos são os seguintes:

Na avaliação do Mérito Científico (MC — 60 %) serão considerados 
os seguintes indicadores:

MC1 A produção científica realizada na área disciplinar do concurso 
(livros, capítulos de livro, artigos em jornais científicos, artigos e comu-
nicações em conferências, patentes e outras formas de produção científica 

que sejam consideradas como relevantes pelo júri), em termos da sua 
qualidade e quantidade, valorizada pelo seu impacto e reconhecimento 
junto da comunidade científica. Deverá ser valorizado o mérito científico 
de candidatos cuja produção científica revele autonomia e liderança 
científica. O impacto e reconhecimento da produção científica dos 
candidatos poderão ser aferidos pela qualidade dos locais de publicação 
e apresentação dos seus trabalhos e pelas referências que lhes são feitas 
por outros autores;

A avaliação deste indicador não se deverá esgotar na análise da pro-
dução científica total, à data da apresentação da documentação para o 
concurso, mas incidir também na apreciação da inerente produtividade 
e do potencial que previsivelmente se lhe possa associar;

MC2 A capacidade de organizar e liderar equipas científicas, angariar 
projetos, assim como a atividade demonstrada na orientação de formação 
avançada (mestrados, doutoramentos e pós -doutoramentos);

MC3 O reconhecimento científico nacional e internacional revelado 
pelo curriculum do candidato, através da análise de diversos fatores, 
entre os quais se incluem a participação em júris de provas académicas 
realizadas fora da instituição em que está integrado, a participação em 
painéis de avaliação de projetos e centros de investigação, a participação 
em comissões científicas de conferências, a criação e a participação 
no corpo editorial de jornais científicos internacionais, a atribuição de 
prémios científicos, a participação em redes de investigação e o exer-
cício de cargos de direção de sociedades científicas e profissionais de 
referência nas respetivas áreas;

MC4 O impacto social e económico da atividade científica desen-
volvida. Deve ser dada particular atenção, sempre que pertinente no 
contexto da área disciplinar do concurso, aos resultados alcançados em 
transferência de tecnologia, na criação de empresas de base tecnológica 
e em contribuições para outros desafios societais.

Na avaliação do Mérito Pedagógico (MP — 30 %) serão considerados 
os seguintes indicadores:

MP1 A atividade pedagógica do candidato tendo em atenção a capaci-
dade de dinamizar e coordenar projetos pedagógicos, tais como o desen-
volvimento de novos programas de disciplinas, a criação e coordenação 
de novos cursos ou programas de estudos, a reforma de disciplinas já 
existentes, a participação em órgãos de gestão pedagógica e a realização 
de projetos com impacto no processo de ensino/aprendizagem;

MP2 A produção de material pedagógico realizada pelo candidato, 
nomeadamente livros, artigos em publicações de índole pedagógica e 
documentos de apoio aos alunos nas suas várias formas e suportes;

MP3 A docência de disciplinas enquadradas em diferentes tipos de 
ciclos de estudos — licenciatura, mestrado, programas de doutoramento, 
cursos de pós -graduação e escolas de verão nacionais e internacionais;

MP4 A qualidade da atividade letiva, devendo apoiar -se tanto quanto 
possível numa análise objetiva. O júri poderá recorrer a informação 
disponibilizada pelos candidatos, através de relatórios de avaliação 
pedagógica realizada pelos seus pares, caso existam, e da apreciação do 
seu desempenho pedagógico, nomeadamente dos resultados de inquéritos 
aos estudantes de unidades curriculares que tenham lecionado.

Na avaliação do Mérito de Outras Atividades Relevantes 
(MOAR — 5 %) será considerado:

A participação e desempenho de tarefas atribuídas por órgãos de ges-
tão das instituições a que esteve vinculado e que se incluam no âmbito 
da atividade de docente universitário. A participação e desempenho de 
tarefas de extensão universitária e de divulgação científica. O desem-
penho de tarefas de valorização económica e social do conhecimento, 
nomeadamente através de prestações de serviços à comunidade.

Na avaliação do Mérito Pedagógico e Científico do Relatório 
(MPCR — 5 %) será considerado:

A clareza da sua estrutura e a qualidade de exposição. A atualidade 
científica do conteúdo e a adequação do programa proposto, tendo em 
consideração a fronteira do conhecimento no domínio da unidade cur-
ricular. Caso sejam apresentadas, a qualidade das estratégias de ensino/
aprendizagem que propõe. A bibliografia recomendada e a qualidade dos 
comentários sobre eles produzidos. O grau de inovação introduzido.

V — Cada vogal do júri efetuará o seu exercício de avaliação, pon-
tuando cada candidato em relação a cada critério na escala numérica de 
0 a 100 pontos, como a seguir é indicado:

Mérito Científico (MC): 60 % | Indicador: MC1 e MC2 (0 — 70); 
MC3 e MC4 (0 — 30)

Mérito Pedagógico (MP):30 %| (Indicador: MP1 e MP2(0 — 50); 
MP3 e MP4 (0 — 50)

Mérito de Outras Atividades Relevantes (MOAR):5 %| (0 — 100)
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Mérito Pedagógico e Científico do Relatório (MPCR): 5 % | 
(0 — 100)

VI — Composição do Júri:
Presidente: Doutora Maria João Lobo de Reis Madeira Crispim Ro-

mão, Professora Catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa, por subdelegação de competência.

Vogais:
Doutor Carlos Frederico de Gusmão Campos Geraldes, Professor 

Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra;

Doutor Manuel José Estevez Prieto, Professor Catedrático do Instituto 
Superior Técnico da Universidade de Lisboa;

Doutor Vítor Manuel Sousa Félix, Professor Associado com Agrega-
ção da Universidade de Aveiro;

Doutora Maria João Lobo de Reis Madeira Crispim Romão, Professora 
Catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa;

Doutor Pedro Miguel Ribeiro Viana Baptista, Professor Associado 
com Agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa.

VII — Avaliação das candidaturas
1 — Terminado o prazo das candidaturas o júri reúne para avaliação 

e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à área 

científica onde é aberto o concurso, das demais peças concursais e nas 
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores e pondera-
ções previstas no n.º IV, o júri procede à admissão dos candidatos com 
classificação final, em mérito absoluto igual ou superior a 50, ou à sua 
exclusão, quando tenham classificação final inferior a 50.

3 — Determinados os candidatos admitidos, cada vogal do júri apre-
senta um parecer escrito com a ordenação dos candidatos admitidos.

4 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos 
vogais, respeitando a ordenação apresentada no parecer referido no 
número anterior, nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º 
do Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da 
UNL.

5 — Se algum candidato não for admitido será notificado, para se 
pronunciar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

E para constar se publica o presente Edital.
13 de dezembro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Fernando Santana.

311001446 

 Serviços de Ação Social

Despacho n.º 352/2018
O Conselho de Gestão dos SASNOVA, órgão de gestão financeira 

e patrimonial dos Serviços de Ação Social da Universidade NOVA de 
Lisboa, SASNOVA, constituído nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 37.º dos Estatutos da Universidade NOVA de Lisboa, aprovados 
por Despacho Normativo n.º 2/2017, do Ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, publicado em DR, II.ª série, de 11 de maio de 
2017, presidido pelo Senhor Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, 
Professor Doutor João Sàágua, delegou na Administradora dos Serviços 
de Ação Social da Universidade NOVA de Lisboa, Dr.ª Maria Teresa 
Pinheiro Caetano Mascarenhas de Lemos, na sessão de 21 de novembro 
de 2017, as competências seguintes:

Arrecadar e gerir as receitas e autorizar as despesas necessárias ao 
funcionamento dos serviços, dentro dos limites fixados na Lei e os 
respetivos pagamentos;

Aprovar e representar a Universidade na outorga dos autos de receção 
provisória ou definitiva de empreitadas de obras públicas ou forneci-
mento de equipamento quando realizados a coberto do orçamento dos 
SASNOVA;

Autorizar a cedência temporária de instalações afetas aos SASNOVA 
para fins educativos e de ação social escolar ou outros fins relevantes e 
de interesse para os SASNOVA;

Consideram -se ratificados todos os atos praticados no âmbito das 
competências agora delegadas, desde o dia 21 de novembro, até à data 
da publicação do presente despacho.

14 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho de Gestão 
dos SASNOVA, Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Professor 
Doutor João Sàágua.

311008948 

 Despacho n.º 353/2018
Torna-se público que, após deliberação do Conselho de Ação Social 

de 31 de outubro de 2017, por despacho do Reitor da Universidade 
NOVA de Lisboa, datado de 11 de dezembro de 2017, foi aprovado, 
ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º dos Estatutos 
da Universidade de Nova de Lisboa, homologados pelo Despacho 
Normativo n.º 2/2017, de 2 de maio, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 91, de 11 de maio, e retificados pela Declaração de Reti-
ficação n.º 482-A/2017, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 138, de 19 de julho, o projeto de alteração do Regulamento do 
Mérito Desportivo da Universidade Nova de Lisboa, aprovado pelo 
Despacho n.º 9448/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 140, de 22 de julho.

Conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, e de acordo com o disposto nos artigos 99.º e 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), publica-se, no uso 
da competência que me foi delegada ao abrigo do disposto nos n.os 2 
a 5 do artigo 55.º do CPA, a nota justificativa e submete-se o projeto 
de alteração do Regulamento do Mérito Desportivo da Universidade 
Nova de Lisboa a consulta pública, para recolha de sugestões, durante 
o período de 30 dias, procedendo-se para o efeito, à sua publicação na 
2.ª série do Diário da República e à sua divulgação no sítio institucional 
da Universidade, das suas unidades orgânicas e dos Serviços de Ação 
Social da Universidade NOVA Lisboa (SASNOVA).

Os interessados devem dirigir as sugestões, por escrito, desde que rela-
cionadas com o projeto de alteração do Regulamento, ao Gabinete de Des-
porto dos SASNOVA, utilizando o endereço eletrónico desporto@unl.pt,
no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do projeto de alteração 
do Regulamento no Diário da República.

18 de dezembro de 2017. — A Administradora dos SASNOVA, Maria 
Teresa Lemos.

Nota justificativa
Com o objetivo de reconhecer e fomentar a prática desportiva univer-

sitária e o desempenho dos alunos que se distinguiram ao longo do ano 
letivo, alcançando resultados desportivos de excelência em represen-
tação da Universidade NOVA de Lisboa, foi aprovado o Regulamento 
do Mérito Desportivo, pelo Despacho n.º 10986/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 174, de 9 de setembro, no desenvol-
vimento e em conformidade com o disposto no artigo 9.º do Estatuto 
de Estudante Atleta da Universidade Nova de lisboa, aprovado pelo 
Despacho n.º 9448/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 140, de 22 de julho, que promove o mérito como incentivo à prática 
desportiva.

Com a necessidade de adaptar o Regulamento a novas realidades, 
tornando-o mais prático e equitativo, foi elaborado um projeto de alte-
ração do diploma, procurando dar resposta a alguns problemas na sua 
aplicação e a determinadas imprecisões que ao longo do último ano lhe 
foram reconhecidas.

Assim, considerando que o Regulamento do Mérito Desportivo requer 
uma atribuição mais justa, alargando o diploma aos alunos que obtêm o 
primeiro lugar coletivo nas provas universitárias, em representação da 
Universidade, e permitindo que o prémio de mérito seja deduzido na 
inscrição de novas formações ministradas na Universidade.

Considerando ser mais adequada a atribuição do prémio de mérito 
desportivo através do preenchimento de um formulário para o efeito, 
procedeu-se à alteração do artigo em conformidade e estendeu-se a sua 
validade por um período de um ano.

Considerando, de igual forma, que apenas os alunos que representam a 
Universidade nas competições universitárias devem encontrar-se abran-
gidos pelo presente diploma, procedeu-se à elaboração de uma proposta 
de alteração do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º

Considerando ainda que uma alteração do diploma irá permitir uma 
maior clareza na interpretação e na aplicação do Regulamento, por 
parte dos alunos interessados, procedeu-se ainda à correção de alguns 
erros de redação, que proporcionarão uma leitura mais harmoniosa do 
diploma em análise.

Nos termos do artigo 101.º do CPA, o Projeto de Alteração do Re-
gulamento do Mérito Desportivo da Universidade NOVA de Lisboa é 
submetido a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo-se, 
para o efeito, à sua publicação na 2.ª série do Diário da República e na 
Internet, no sítio institucional da Universidade NOVA de Lisboa, das 
suas unidades orgânicas e dos Serviços de Acção social da Universidade 
NOVA de Lisboa (SASNOVA).


