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EXTINÇÃO DE CICLOS DE ESTUDO 
Resolução sobre os efeitos da não acreditação de ciclos de estudos em funcionamento 
 
A Unidade Orgânica que representa o ciclo de estudos é responsável pela verificação da conformidade 
técnica e legal da proposta de extinção ou substituição de ciclo de estudos. Em situação de dúvidas 
deverão ser solicitados esclarecimentos ao Gabinete Jurídico da Universidade Aberta. 

 

 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior | A3ES  
 
RESOLUÇÃO n.º 53/2012 

Efeitos da não acreditação de ciclos de estudos 
em funcionamento 
 
De acordo com o disposto no artigo 60.º do 
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, revisto 
e alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 
de junho, e no artigo 21.º do Regulamento n.º 
504/2009, de 18 de dezembro, da A3ES, o 
incumprimento dos requisitos legais ou das 
disposições estatutárias e a não observância dos 
critérios científicos e pedagógicos que 
justificaram a acreditação de um ciclo de estudos 
ministrado numa instituição de ensino superior, 
determinam o seu cancelamento, após audiência 
prévia da instituição em causa; ainda de acordo 
com as mesmas disposições, a decisão de 
cancelamento da mesma acreditação deve definir 
o prazo de cessação do funcionamento do ciclo 
de estudos, bem como as medidas de salvaguarda 
das expectativas dos estudantes nele inscrito. 
 
De acordo com a Resolução n.º 53/2012, de 4 de 
dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior (A3ES) o cancelamento da 
acreditação de um Ciclo de Estudo em 
Funcionamento determina:  
 
1 — A decisão de não acreditação de um ciclo de 
estudos em funcionamento, tomada pela A3ES, 
após a audiência prévia da instituição de ensino 
superior em causa, no âmbito do respetivo 
procedimento de avaliação/acreditação, 
determina o cancelamento da anterior 
acreditação, ou autorização de funcionamento, 
com as consequências legais daí decorrentes; 
 

 
 
 
 
 

 
 

2 — A decisão de não acreditação determina, 
designadamente, que o mesmo ciclo de estudos 
deixa de poder ser oferecido pela respetiva 
instituição de ensino superior e de receber novos 
alunos, a partir do momento da sua comunicação, 
bem como determina o seu encerramento após o 
período referido no n.º 3; 
 
3 — O mesmo ciclo de estudos pode, no entanto, 
continuar a funcionar regularmente, por mais dois 
anos letivos, com os alunos nele matriculados e 
inscritos, de modo a possibilitar-lhes a sua 
conclusão; 
 
4 — A não acreditação de um ciclo de estudos que 
se manteve anteriormente em funcionamento 
regular, não tem, quer para a instituição de ensino 
superior respetiva, quer para os estudantes que o 
concluíram ou nele se encontram matriculados e 
inscritos, quaisquer outros efeitos, para além dos 
referidos nos números anteriores, pelo que 
mantêm plena validade e eficácia os graus e 
diplomas conferidos ao abrigo da anterior 
acreditação, ou autorização de funcionamento, até 
ao momento da cessação de funcionamento do 
mesmo ciclo de estudos. 
 
5 — O período referido no n.º 3 pode ser 
prorrogado, nos casos em que especiais 
circunstâncias de funcionamento do ciclo de 
estudos ou da situação dos alunos nele inscrito o 
justifiquem. 

 
  

http://www.a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/quadro-normativo/resolucao-sobre-os-efeitos-da-nao-acreditacao-de-ciclos-de-estudos-em-funcionamento
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EXTINÇÃO DE CICLOS DE ESTUDO 
PROCEDIMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO 
 
De acordo com o artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, do Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior (RJIES), compete ao Reitor aprovar a extinção de cursos, com base 

em propostas apresentadas pelas Unidades Orgânicas responsáveis pelos ciclos de estudo. 
 
 
1. A direção da Unidade Orgânica que representa o curso envia, em formato eletrónico, a proposta de 

extinção do ciclo de estudos dirigida ao Vice-Reitor para a Gestão Académica e Interação com a 
Sociedade, para o Gabinete de Gestão Académica e Curricular, que deverá conter: 

 
 

 As principais justificações para a extinção do ciclo de estudos e, se aplicável, indicando qual(ais) o(s) 
Novo(s) Ciclo(s) de Estudos que o substituirá. 

 
 Plano de Transição:  

      - Medidas tomadas para salvaguardar a situação dos estudantes inscritos; 

      - Mapa de equivalências entre o Plano de Estudos do ciclo de estudos a extinguir e o plano de estudos 

do Novo Ciclo de Estudos que o substituirá (se aplicável); 

      - Período de transição e modalidade de implementação do Novo Ciclo de Estudos, se aplicável, de 

modo a que em cada ano curricular esteja em curso apenas um dos Planos de Estudo; 

      - Prazo de cessação do funcionamento do ciclo de estudos (último ano letivo de funcionamento). 
 
 Atas ou extratos de Atas ou Deliberações dos órgãos competentes comprovando a aprovação da 

decisão de extinção do ciclo de estudos, incluindo a homologação do Reitor (ou em sua substituição 

com delegação de competências). 

 
1. a) O pedido de registo de extinção de ciclos de estudo na Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) deverá 

ser apresentado, com o(s) respetivo(s) anexo(s), em impresso próprio (Despacho Imp 03-25_A04 – Área 

Privada do portal da UAb). 
 

1. b) O pedido de Publicação em Diário da República da extinção de ciclos de estudo deverá ser apresentado, 
com o(s) respetivo(s) anexo(s), em impresso próprio (Despacho). 

 
2. O Gabinete de Gestão Académica e Curricular (GGAC) acompanha o processo e procede à: 

 
a) Comunicação à Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) da extinção do ciclo de estudos, através de 

ofício próprio a remeter via CTT, e informar, via correio eletrónico, o responsável pela Unidade 
Orgânica (envio do processo assinado e digitalizado); 

 
b) Comunicação à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) da extinção do ciclo 

de estudos, através de ofício próprio, e informar, via correio eletrónico, o responsável pela Unidade 
Orgânica (envio do processo assinado e digitalizado); 

 
c) Publicitação em Diário da República, 2.ª série, através de pedido em formato eletrónico para os 

Recursos Humanos da UAb, dando cumprimento à legislação em vigor, e envio da respetiva 
publicação à Direção da Unidade Orgânica. 

 

O Coordenador do Gabinete de Gestão Académica e Curricular 

 

 
Domingos Caeiro 
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