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e) Propor e assegurar o cumprimento de medidas tendentes à reorganização e racionalização da oferta de cursos de âmbito politécnico;
f) Propor, avaliar e acompanhar os acordos de cooperação com outras
instituições de ensino superior no âmbito da oferta conjunta de cursos
politécnicos;
g) Propor, avaliar e assegurar o cumprimento de acordos de cooperação
com entidades, públicas ou privadas, necessários para o funcionamento
de cursos ou unidades curriculares da vertente politécnica;
h) Propor as medidas que se considere adequadas para melhorar os
regulamentos académicos no âmbito da vertente politécnica;
i) Propor o calendário académico e os mapas de exames no âmbito
da vertente politécnica;
j) Zelar pela eficiência da afetação de recursos humanos às atividades
letivas de âmbito politécnico;
k) Avaliar as condições e os meios materiais existentes para a lecionação dos cursos de âmbito politécnico e propor medidas que permitam
aumentar a eficiência e eficácia das atividades letivas;
l) Propor os valores máximos de novas admissões e de inscrições de
estudantes ao nível dos cursos de âmbito politécnico;
m) Garantir todas as ações necessárias para o funcionamento dos
cursos de especialização tecnológica até ao seu encerramento nos termos
da legislação em vigor;
n) Garantir a conformidade dos processos criados no sistema de
gestão documental da UAc no que se refere ao registo e informação das
matérias da sua competência;
o) Garantir a atualização da plataforma SITUA no que se refere aos
conteúdos relacionados com as matérias da sua competência;
p) Garantir a articulação da Reitoria com as unidades orgânicas para
os assuntos relacionados com as atividades académicas no âmbito da
vertente politécnica;
q) Assegurar a ligação da Reitoria com o Conselho Técnico-Científico
e o Conselho Pedagógico da vertente politécnica;
r) Coadjuvar as atividades da Vice-Reitoria para a Área Académica.
2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito dos
poderes objeto da presente delegação, tenham sido entretanto praticados
pela delegada desde a data da sua nomeação.
17 de junho de 2014. — O Reitor, João Luís Roque Baptista Gaspar.
207897489

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Cátia Miriam da Silva Costa, nos termos do artigo 27.º da Ordem de
Serviço n.º 1/2010 de 12 de janeiro — Regulamento do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Doutor pela Universidade de Évora e
do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, com a seguinte
constituição:
Presidente: Doutora Maria de Fátima Nunes Ferreira, Professora
Catedrática da Universidade de Évora, por delegação do Diretor do
Instituto de Investigação e Formação Avançada;
Vogais: Doutor Moisés Adão de Lemos Martins, Professor Catedrático
da Universidade do Minho; Doutor José Carlos Gaspar Venâncio, Professor Catedrático da Universidade da Beira Interior; Doutor Francisco
Manuel Antunes Soares, Professor Associado com Agregação da Universidade de Évora — Orientador; Doutor António Cândido Valeriano
Cabrita Franco, Professor Auxiliar com Agregação da Universidade de
Évora; Doutora Rosa Maria Sequeira da Piedade, Professora Auxiliar
da Universidade Aberta.
17 de junho de 2014. — A Diretora dos Serviços Académicos, Margarida Cabral.
207895658
Declaração de retificação n.º 643/2014
O despacho n.º 4945/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 71, de 10 de abril de 2012, referente curso de mestrado
profissional em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, ministrado na Universidade de Évora, contém algumas incorreções, pelo
que:
1 — No n.º 6 do anexo, onde se lê:
«6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência e acumulação de créditos, necessário à obtenção do grau
ou diploma:
Mestrado: 90 ECTS
Curso de Especialização: 84 ECTS»
deve ler-se:
«6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência e acumulação de créditos, necessário à obtenção do grau
ou diploma:
Mestrado: 90 ECTS.»

Serviços Académicos
Declaração de retificação n.º 642/2014
Por ter saído com inexatidão o aviso n.º 7112/2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 16 de junho de 2014, referente
ao curso de doutoramento em Literatura, retifica-se que onde se lê:
«A alteração ao plano de estudos que a seguir se publica foi
comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 30 de abril
de 2014, de acordo com o estipulado nos artigos 76.º-B e 80.º do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 107/2008, de 25 de junho, e 230/2009, de 14 de setembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e registada com o número
R/A-Efl14/2012/AL01 de 12 de maio de 2014:»

2 — No n.º 7 do anexo, onde se lê:
«7 — Duração normal do curso:
Mestrado: três semestres
Curso de Especialização: três semestres»
deve ler-se:
«7 — Duração normal do curso:
Mestrado: três semestres.»
12 de junho de 2014. — A Diretora dos Serviços Académicos, Margarida Cabral.
207898866

deve ler-se:
«A alteração ao plano de estudos que a seguir se publica foi
comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 30 de abril
de 2014, de acordo com o estipulado nos artigos 76.º-B e 80.º do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 107/2008, de 25 de junho, e 230/2009, de 14 de setembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e registada com o número
R/A-Ef 14/2012/AL01, de 12 de maio de 2014:»
17 de junho de 2014. — A Diretora, Maria Carlos Ferreira.
207897115

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Académicos
Aviso n.º 7435/2014
O Reitor da Universidade de Évora homologou em 29 de maio de
2014 o júri de provas de doutoramento em Literatura requeridas por

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.º 8272/2014
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo despacho
reitoral n.º 7536/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 110, de 9 de junho, subdelego no Professor Doutor José Artur Martinho Simões, Diretor da Faculdade de Ciências desta Universidade,
a presidência do júri do concurso para recrutamento de um posto de
trabalho de Professor Associado, nas áreas disciplinares de Biologia
Vegetal e Ecologia, da Faculdade de Ciências desta Universidade, publicado pelo Edital n.º 1110-B/2013, no Diário da República, 2.ª série,
n.º 253, de 31 de dezembro.
11 de junho de 2014. — O Vice-Reitor, João Barreiros.
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