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PROTOCOLO

entre a Diregao-Geral da Administra$eo Escolar (DGAE)

e a Universidade Aberta (UAb)

relativo ao curso de Profissionalizacao em Servigo

Entre:

1e A DirecSo-Geral da AdministragSo Escolar (DGAE), pessoa coletiva n.e 600 084 817, sedeada na

Avenida 24 de lulho, 142, 1399-024 Lisboa, representada pela Diretora_Geral, Maria Luisa Gaspar

Pranto Lopes de Oliveira, com poderes para o ato, em conformidade com es atribuig6es

cometidas pelo Decreto Regulamentar ne 25/2012, de 17 de fevereiro, alterado pelo Decreto_Lei

n.e 266-tl2ol2, de 31 de dezembro, que aprova a estrutura organica da DGA[, e adiente

designada por Primeiro outorgante e,

2a A Universidade Aberta, pessoa coletiva n.e 502 110 660, com sede na Rua da fscola PolitEcnica,

]^41-147, 1269-00I Lisboa, representada pela vice'Re:tora para a Qualidade e Coopera!5o

lnternacional, com competencia delegade pelo Despacho reitorel n e 14lR/2018, de 13 de marco,

Professora Doutora Carle Maria Bispo Padrel de Oliveira, e adiante desi8nado por Segundo

Outorgante,

considerando:

Que e qualificagao profissional pere a doc6ncia 6 condiceo indispen#vel para o desempenho da

atividade docente, de acordo com o estabelecido pelo Decreto_Lei ne 7912014, de 14 de maio,

corrigido pela Declaraceo de R€tificaqao n.-'3212014 publicada no Diiirio da RepUblica, 1.' s6rie,

n.e 122, de 27 dejunho de 2014, e alterado pelo Decreto Lein.e 176/2014, de 12 de dezembro;

A existoncia de docentes do eflsino piblico, particular e cooperativo, incluindo os das escolas

profissionais privadas, bem como, os docentes do Ensino Artistico Especializado da mUsica e da

dan9a, em exercicio efetivo de fung6es docentes que possuem ja o tempo de servico necesserio a

dispensa do segundo ano da profissionalizagSo, como previsto no n e 1 do artiBo 43.e do Decreto-

Lei n.o 287188, de 19 de agosto, com as alterag6es introduzidas pelo Decreto_tei n.s 345/89, de 11

de outubro, pelo Decreto-Lei n.e 15-A,/99, de 19 de janeiro e pelo Decreto'L€i n s 12712000, de 6

dejulho;
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Que, nos termos do disposto nos termos do n.0 1 do artigo 10.-" n.a 1 do Decreto-tei 15/2018, de 7

de marqo e n.s 1 do artigo 7.0, n.e 1 do Decreto-lei 16/2018, de 7 de mar9o, os docentes do ensino

artistico especializado da mUsica e da danga, o pessoal docente das componentes t{:cnico,

artisticas do ensino artistico especializado para o exercicio de fungSes nes Sreas das artes visuais e

dos audiovisuais e aqueles que venham a integrar o grupo de recrutamento da lingua gestual

portuguesa {tGP) que nao possuam profissionalizae5o in8ressam provisoriamente na carreira e

consolidam o vinculo no prazo miiximo de um ano ap6s a abertura dos primeiros cursos

correspondentes is condie6es de profissionalizaCeo aprovades pelo competente despachoj

Que os docentes do ensino artistico especializado das artes visuais e audiovisuais das escolas

artisticas Ant6nio Arroio e Soares dos Reis, habilitados com formagSo especifica para as areas que

lecionam, possuem jii o tempo de servifo necessirio i dispensa do segundo ano de

profissionalizageo, nos termos do decreto-lei supramencionado;

Que os formadores de lingua Gestual Portuguesa que lecionam em Escolas de Referencia para a

Educaeeo Eilingue de Alunos Surdos (EREBAS), com habilitageo cientifica adequada para a 6rea

que lecionam, possuem o tempo de servieo necess;rio a dispensa do segundo ano de

profissionalizaCSo, nos termos do n.e 1 do artigo 43.e do Decreto-Lei n.s 287/88, de 19 de aBosto,

com as alteraCSes introduzidas pelo Decreto'Lei n.e 345/89, de 11 de outubro, pelo Decreto-Lei

n.e 15-A/99, de 19 de jeneiro e pelo Decreto-Lei n.e 127/2000, de 6 dejulho;

Que idanticas necessidades existem ainda para os docentes das escolas portuguesas no

estrangeiro, para quem a forma9eo a dGt6ncia ganha particular relevo, e todos aqueles que

reinam as condig5es de profissionalizageo em servieo elencadas em d€spacho a publicar.

Que a Universidade Aberta 6 uma instituiCao pUbli€a de ensino superior a distSncia, como tal

orientada para a transmisseo e difus6o da cultura, do saber e da €i€ncia, atrav€s de modalidades

de ensino e de aprendi2agem que exploram a possibilidade de construgSo de ambientes de

aprendizagem nao presenciais, recorrendo a utilizaCao diversificada de tecnologias da informaGo

e da comunicaCSo;

Que a lJniversidade Aberta integra a rede de forme€o de docentes em profissionalizagSo, nos

termos do Decreto-Iei n.e 287188, de 19 de agosto, com as alterat6es introduzidas pelo Decreto-

Lei n.s 345/89, de 11 de outubro, pelo Decreto Lei ne 15-Al99, de 19 de janeiro, e pelo Decreto-

Lei n 12712000, de 6 de julho.
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FOIACORDADO PELAS PARTES OUTORGANTES DO PRESENTE ACORDO, O SEGUINTEI

cldusula Primelra

O presente protocolo tem como objeto o reconhecimento pelos outorSantes do curso de

profissionalizaceo em servigo min;strado pela Universidade Aberia at6 ao final do ano escolar de

2018/2019, bem como a estipulacao das obrigac6es reciProcas durante a execuc6o do mesmo.

Clausula segunda

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a reconhecer a profissionalizaceo em servigo dos

docentes que d data da inscrigSo no curso de profissionalitafFo sejam titulares de habilitacao

pr6pria para a docencia, formageo especifica ou habilitaqao cientifica adequada, nos termos da

legislac;o aplic'ivel, e possuam pelo menos cinco anos completos de setuico docente at6 31de

agosto do ano escolar anterior ao da realizaFo do curso de profissionaliza(io em servigo e seis

anos completos de servigo docente efetivo, ap6s a concluseo do curso de profissionaliza(ao em

se.vi9o a ministrar pela U niversidade Aberta, atd ao finaldo ano escolar de 2018_2019.

2. O curso de profissionaliragSo tem a duragao de um ano letivo, podendo os estudantes realizar

um exame terminal que ter6lugar em novembro/de2embro.

cldulula Tercei.a

O Segundo Outorgante compromete-se a:

a) Realizar o curso de Profissionalizagao em Servito, de acordo com o Oecreto'Lei n0 287/88,

de 19 de aSosto, com as alterag6es introduzidas pelo Decreto-tei n.a 345/89, de 11de

outubro, pelo Decreto-l"ei n.e 15-a,/99, de 19 de janeiro, e pelo Decreto-lei n.e L27 /20co,

de 6 de julho;

b) Disponibilizar a oferta de formagSo cientifico-peda868ica respeitante ao Curso de

Profissionalizalao em servico, em regime de ensino a distancia, na modalidade de

e-leoningt

c) Analisar as candidaturas que lhe forem remetidas, admitindo as respeitant€s aos docentes

que teunirem as condig6es descritas na cliiusula Primeira do presente protocolo;

d) Disponibilizar o acesso ao material didiitico neEessrrio e frequencia das unidades

curriculares;

aAbERTA
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e) Proporcionar meios

presencial;

Maria luisa Gaspar Pranto topes de Oljveira

AbERTA
para a frequancia e para a realizacao das provas de ayaltagso

f) Emitir certidao de conduseo do Curso, ap6s a realizageo com aproveitamento de todas as

unidades curriculares que o integram er sefor o caso, do exame terminal;

g) Suporiaros encargos com o pessoalda universidade, envolvido no curso.

CHusuh quana

1. O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura pelos seus outorgantes e d

vdlido pelo prazo do ano letivo 2018/2019.

2. O presente protocolo pode ser denunciado por escrito, em comunicatao expressa A parte

contrdria. por qualquer Outorgante, atd 60 dias antes da data pretendida, sem prejuizo da

obrigagao de salvaguarda dosefeitos e da conclusSo do curso,

ClCusula eutnta

Quaisquer ddvidas ou omissoes emergentes do presente protocolo, nomeadamente quanto a sua

interpretagao, integraqao e aplicaqao, serSo resolvidas por acordo entre os outorgantes A luz do

princlplo de interpretaqeo mais favor6vel a prossecug:o do objeto expresso na cl6usula primeira e

os eventuais litigios n6o saniiveis pelas partes serao decididos pelo competente tribunal

administrativo da Comarca de lisboa, com renUncia a qualquer outro.

Outorgado em lisboa, aos 16 dlas do m6s de marto de 2018

1e Outor8ante 2-o Outorgante

G.*t,--
Carla Maria Bispo Pad rel de Oliveira

Vice-ReitoraDiretora6eral


