ORDEM DE SERVIqO N'4/2011
Regalamento do Ciclo de Estudos de Mestrado Integado

Nos termos do artigo 19" do Decreto-Lei n.' 74/2006, de 24 de Margo, alterado
pelos Decretos-Lei n." 107/2008 de 25 de Junho e 230/2009 de 14 de Setembro, no
ensino universit6rio o grau de mestre pode igualmente ser conferido ap6s um ciclo de
estudos integado com 300 a 360 crdditos e uma duragio normal compreendida entre os
10 e 12 semestres curriculares de trabalho.

Com base nesta disposigdo legal 6 aprovado e ora posto em vigor o Regulamento do
Ciclo de Estudos de Mestrado Intesrado.

Regulamento do Ciclo de Estudos de Mestrado Integrado

Artigo

1."

Ambito de aplicagSo

O

presente regulamento aplica-se aos ciclos de estudo de mestrado integrado da

Universidade de Evora (UE), estabelecendo as linhas gerais a que devem obedecer os
regulamentos especificos a aprovar pelo Reitor sob parecer do Conselho Cientifico da
Escola e sob proposta da direcgio dos cursos.

Artigo

2.o

Grau de mestre

I - A

concessio

do grau de mestre

compet6ncias fundamentais

pressup6e

a

demonstragdo das seguintes

:

a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensdo a um nivel que:

i)

Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nivel do

l'ciclo,

os desenvolva

e aprofunde;

1t9

s,ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimento e/ou aplicagbes originais,
em muitos casos em contexto de investigagdo;

b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensSo e de
resolugdo de problemas em situagdes novas e ndo familiares em contextos
alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua iirea de estudo;

c)

Capacidade para integmr conhecimentos,

lidar com quest6es complexas,

desenvolver solug6es ou emitir juizos em situag6es de informaqio limitada ou
incompleta, incluindo reflexdes sobre as implicag6es e responsabilidades 6ticas e
sociais que resultem dessas solug6es e dessesjuizos ou os condicionem;

d) Serem caparzes de comunicar as suas conclusdes e os conhecimentos e raciocinios
a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a n6o especialistas, de uma forma
clara e sem ambiguidades;

e) Competdncias que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um
modo fundamentalmente auto-orientado ou aut6nomol

2- O ciclo de estudos integrado de mestrado visa a atribuigdo do grau de mestre

aos

estudantes que tenham obtido o nirmero de cr6ditos fixado no plano de estudos do ciclo

integrado de mestrado, que inclui a aprovagdo em todas as unidades curriculares que o
integram e no acto publico de defesa de uma dissertagSo, de um trabalho de projecto ou

de um relat6rio de estrlgio, conforme plano de estudos aprovado e regulamento
especifico do curso;

3 - Aos alunos que tenham realizado os 180 cr6ditos correspondentes aos primeiros 6
semestres curriculares 6 conferido o grau de licenciado com uma denominagio distinta
da do grau de mestre e definida em despacho reitoral.

Artigo 3'
Acesso e Ingresso ao ciclo de estudos

1

- Para o acesso e ingresso no primeiro ciclo de estudos de mestrado

integrado (MI)

conducente ao grau de mestre, aplicam-se as regras do acesso e ingresso para o ciclo de
estudos conducente ao gmu de licenciado;
2

-

Podem ainda aceder a um MI estudantes de outros ciclos de estudos em 6reas afins,

possuidores ou

nlo do grau de licenciado ou diploma equivalente, ao abrigo dos

lr;,r
regimes de reingressos, transfgr0ncias e mudangas de curso e nos termos do respectivo

Regulamento, desde que, para o efeito, existam vagas, devendo a direcgdo do curso
proceder d creditagdo da formagdo anteriormente adquirida;
3-

0

acesso e o ingresso no

2.'ciclo do MI

a) Todos os estudantes inscritos no

l.'

regem-se pelas seguintes nonnas:

ciclo do

MI

da UE, no respeito das regras

definidas pelo CC da Escola, homologadas pela Reitoria;

b) Os titulares do grau de licenciado em
especifico, conforme definido no n.o
'7

6rea adequada definida no Regulamento

5 do artigo

19" do referido Decreto-Lei

n.o

4/2006, devendo:

a) As candidaturas efectuarem-se nos prazos fixados por despacho do Reitor;
b) O ntmero de vagas e critdrios de selecgio para ingresso em cada MI deve ser
aprovado anualmente at6

3l

de Maio pelo Reitor ap6s parecer do Conselho Cientifico.

Artigo 4.'
Estrutura do ciclo de estudos

O ciclo de estudos integrado de mestrado inclui:

a) Uma componente curricular, constituida por um conjunto organizado

de

unidades curriculares, a que corresponde um minimo de 9 semestres e 270 cr6ditos e o

m6ximo de onze semestres e 330 cr6ditos;

b) Uma dissertageo de

natureza cientifica ou

um trabalho de projecto,

originais e especialmente realizados para este fim, podendo ainda, se previsto no plano
de estudos aprovado e no regulamento especifico do curso, consistir num estfgio de

natureza profissional objecto de relat6rio final, consoante os objectivos especificos
indicados na proposta do aluno. A dissertagao, trabalho de projecto ou relat6rio final de

estagio corresponde um minimo de 1 semestre e 30 ECTS (nos termos que sejam
fixados pelo regulamento especifico.

A

elaboragdo deste trabalho poder6 decorrer ao

longo do riltimo ano lectivo, embora a sua defesa s6 possa oconer depois de concluidas
todas as unidades curriculares do ciclo de estudos.

Artigo 5."
Iipoca Especial de Exames

I-

Para conclusio dos 180 ECTS conespondentes ao

1.'ciclo do MI os estudantes

podem beneficiar de 6poca especial de exames, nos termos do Regulamento Escolar
Intemo em vigor e do calend6rio escolar anualmente aprovado;

2 -Para conclusdo da componente curricular do MI os estudantes podem beneficiar de
6poca especial no ano anterior

i

inscrigdo em Dissertaqao/Estrigio/Trabalho de Projecto

e no ano de inscriglo, s6 sendo possivel a defesa priblica do trabalho, com

a

comoonente curricular concluida.

Artigo 6.'
Orientagiio da dissertagio, do trabalho de projecto ou do est{gio

I - A dissertagdo,

trabalho de projecto ou est6gio serdo orientados por um doutor ou

professor da Universidade de Evora ou ainda por um especialista de mdrito reconhecido
como tal pelo Conselho Cientifico da Escola.
2- A orientagio pode ainda ser assegurada em regime de co-orientagio, por orientadores
nacionais ou estrangeiros.
3 - No caso de o orientador proposto ser extemo

i

UE, o Conselho Cientifico da Escola,

sob parecer favor6vel do Director de Curso, determinarri um co-orientador

da

Universidade de Evora.

4 - No caso de est6gio ou trabalho de projecto deverd ser proposto um orientador

da

Universidade de Evora e um co-orientador da Instituigio onde decorre o est6gio ou 6
desenvolvido o trabalho de projecto.

Artigo

7.o

Proposta de Plano de Tese e Orientador

1

-

Atd ao final do primeiro m€s do semestre em que est6 inscrito na unidade curricular

DissertagSo/Estdgio/Trabalho de Projecto, o aluno dever6 entregar ao Director de Curso,
a proposta do plqiqcto Dissertacdo/Estiigio/Trabalho de Proiecto da qual deve constar:

tema, o plano de trabalho e orientador e co-orientador, no caso de existir, devendo
anexar a declaracEo de aceitacdo do orientador e do co-orientador oropostos (impresso

4t9

