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ANEXO

Regulamento para obtengSo do titulo academico de atregado, na Universidade Abena

CAPtlULO I

oisposiges gerais

Artigo 1.4

Objeto, Smbito e leihabilirante

O presente regulamento aprova as regras retativas a obtenleo do rituto acad6mico de agre8ado na

Univers:dadeAb€rta, a universidade pLiblica portuguesa de educagao a dist5n.ia e em rede, de a.ordo e para

exe.ugeo do Decreto'Lei n., 23912007, de 19 de junho, bem como nos rermos e para efeitos dos anigos 40.e

e 83.e,A do Anexo ao Decreto-L€i n.' 205/2009, de 31 de a8osro (ECDU), 110, n.e 2, a[nea a), da Lei n.s

6212007, de 10 desetembro (RJlts), 12.s, 37.r, n.r 1, allnea s)e 67.e, n.e 1e n.e 2, alinea h), dos Estatutos da

UAb, homolo8ados pelo Derpacho Normativo n.c 55-8/2008, publicados no 0.R., 2_. s6rie, n.e 240, de 22 d€

dezembro, e 136.e, n.s 1e n.c 2,1.! parte, do C6digo do Procedimento Admin istrativo {Cpa).

A,1igo 2,e

Titulo acad6micqle agresado

1- A U niveEidade Abena, abreviadamente designada por UAb, ronced€, mediante a aprovateo€m provas

prbli.as, o titulo de agregado num ramo do conhecimento ou numa sla especialldade €m que, nos rermos

.onjuSados do arrigo 29.e, n.e 1, do D€€reto-Lei n.0 7412006, de 24 de marco, repubticado o€to Decreto-Lei

n.e 53/2016, de 13 de setembro, e do Oespacho n.e 45s9/2016, publicado no OiJrio da Repnbtica, 2.! s6rie,

n.q 64, de 1de abril, relativo as,reas esubdreas cienttficas da UAb, podeconferir o grau de doutor.

2 - Otltulo acad6mico de agregado atestal

a)A qualidade do cuniculo acadim ico, profissiona l, €ientlfico e pedag6gico;

b)A capacidade de investiEa!5oj

c) Aaptideo para dirigire realizartrabalho cientifico independente.
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Artigo 3 !
Condit6es deadmisseo )s provas de agregagSo

1 - Pode requerer a reali.aqSo de provas de agreSaleo quem 
'e[na' 

cumulativamente' as setuintes

condig6esr

a) Sertitular do Srau de doutori

b) ser detento. de um curriculo profissional de elevado marito que demonstre, especialmente' atividade

relevante de investiSa!5o, formarao ou orientalao avan9adas e a autoria de trabalhos cientificos de

qualldade reconhecida realizados aP6s aobtenESo do grau de doutor'

2 - Pode, ainda, requerer a realizafEo de provas de agregaceo quem satisfag', cumulativamente' as

a) ser prof€ssor catedrdtico, associado ou auxiliar da carreka docente universitaria ou inv€stigador

coordenador, principalou auxiliar da carreira d€ investigat:o €ientlfica portuguesasi

b) Ser detentor de um curriculo profissional de elevado m6rito que demonstre, especialment€, atividade

relevante de investigaleo, formaEao ou orientaqeo avangadas e a autoria d€ tEbalhos cientifi'o' de

qualidade re.onhecida.

CAP{TULO II

candidatura

ArtiSo 4 e

R€querimento d€admGseo a prcvas d€ agregaCSo

1- o requerimento de admiss,o, dirlSido ao Reitor, com a indicagSo da area cientifica e subiirea cientifica,

de acordo com o Despacho ne 4559/2016, referido no artip 20, na 1, para que d requerida a presbtao das

provas, deve ser instruido com os seBuintes ejementos:

a) Documentos comprovativos do preenchim€nto das condigSes mencionadas no anigoanteriorj

b) c6pia do cartSo de cidadeo ou deoutro documento de identifica9ao, bem como do cartSo de contribuif,te;

c)Doi5 exernplares (um em fomato fisico e outro em formato digital) do curriculu m vitaecientifico e tamb6m

profissional do candidato, quando for caso disso, com a indicat:o das obras e trabalhos €fetuados, das

atividades d€ inv€stigaceo presentes e projeto de programat detrabalho futuros e de que constem ainda as

atividades p€daS6gicas €xercidas;

d ) oois e,(emplares (um em formato fkico e outro em fomato diSital) de um relat6 oque inclua o programa,

os tonteldos e os metodos do ensino te6rico, pr6tico e de tutoria +learning de uma unidade curricular,
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8r!po de unidades curiculares ou ciclo de estudos, no embito do ramo do conhecimento ou especiatidade

em quesSo prertadas as prcvas;

€) Dois exempla.es (um em formato fisico e outro em formato digitat) de um sumdrio pohenoriuado do

semin{rioou liqeosobre um problema dentro do6mbitodo ra mo do €on hecimento ou especiatidadeem que

s5o prestadas as provasj

f) Dois exemplares {um em formato flsi.o e ouvo em fo.mato dtgitat) dos kabathos mencionados no

curriculu m con!iderados peio candidato como mais retevante!.

2 - O pedido de admisseo a provas de agregageo est6 sujeito ao pagamento de taxa d€ candidatura, nos

termos previstos na Tabela de Propinas, Taxas e Emolumenros da Universidade Abena, em vigor e data da

admissEo.

Artigo 5.r
tndeferimento timinar

1- O requerimento 6liminarmente indefe.ido por despacho do Reitor sempre queo(andidaro n5o satisfaCa

as condiq6es previstas nas alineas a)dos nnmeros l ou 2 do aniEo3.! do p.esent€ regutamento.

2 - O indeferimento liminar deverd ser comunicado ao candidato no prazo mdximo de 5 dias Ljteis a contar

da datada decisao, para efeitos de audi6ncia dos interessado!, a exercer nos rermos dos anigos l2i.ee 122.e

caPtTuto

Jiri

artiSo 6 o

Nomeatao e constituigao do jiri

1 - Ojtridas prcvas de agregar;o € nomeado pelo Reitor, ou porquem tenha delegaqSo de competencias

para o efeito, sob proposta do Conselho Cientifico, atd 45 dias Uteis apds a receeeo do requerimento de

2-Ojldecomposto:

a) Pelo Reitor ou por professor catedriitico ou investigador-coordenador, com d€leSslao de poderes para

esse efeito, que preside;
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b) Por 5 a 9 vogais, que devem ser professores, investiSadores ou especialistas de reconhecido m6dto'

maiorita.iam€nteperten€entesaoramodoconhecimenioouegpecialidadeparaqueforamrequeridasas

3 - A maioria dos votais deve ser externa i UAb, podendo penencer a outras universidades ou innitutos

universitirios, ponugueses e/ou estr.ngeiros.

4 - Quando pertencentes,s carreiras docentes universitriria ou de investigageo, os vogais d€vem ser

exclusivamente prolessores catedr6ticos ou i.vestiSadores coordenadores'

5 - Os professorer catedrdticot e investigado.es coordenadores aposentados podem integrar o jnri 
'omo

5 - O despacho de nomeagao do jnri serii publicado, atr.vds de edital, no Didrio da Republica € no sitio

elen6nico da univeBidade, bem como comunicadoao candidato por corelo el€tr6n ico'

7 -a designageo do llri 6 tambem com!nicada aos m€mbros do mesmo por correio electr6nico, com 
'nvio

em suporte di8italdos docum€ntos referidos no n.e 1doartigo4 €, apresentados pelotandidato'

Artigo 7'e

Funcionamento do inri

1 - O jiridelibera atravas de votaeeo nominal fundamentada, nao 5endo permitidas absteng5es, d8endo

as atas conter, para al6m do resumo do que na5 reunl6estiverocorrido, os votos emitidos e afundamentac5o

2 - O jnris6 pode d€libe.ar quando a maioria do!vogais habilitados a votar for externa.

3 - As r€uni5es do jnri anteriores aos atos piblicos (provas de aBresaqEo) podem ser realhadas por

4 - Nas re5tantes reunioes do jUrie nas provas pdblicas de agregageo, o presidente do jiri pode autorizar a

participatSo por tele.onferencia de um nrme.o de vogai! nao superior a 50%, desde que haia condig6es

t€cnlcas para a sua plena pa.ticipa!eo nostrabalhos.

5 - A realizaqSo de reuni6es do j6ri anteriores aos atos p0blicos podem, excecionalmente, por iniciativa do

seu presidente, ser dispensadas s€mpre que, ouvidos, por escrito, num prazo por es!€ fixado, nenhum dos

vosais solicite tal realizaceo, etodosse pronu nciem favoravelmente ) admissao do requerenteas provas.

5 - No Smbito da audieao a que s€ .efere o n(mero ant€ orl e dispensada a realizaqSo da r€uni5o nos

mesmortermos/ o j0ri, medianteacordo escrito dos seus memb.os:

a) Nom€ia um relator para a elaboragSo do documento a que 5e refer€ o n.e 2 do artigo 8 e do presente

nn
La2cer: 
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b) Pro€edee distribuigSodastarefas inerentes.s provas;

7 - Na reunieo dojLlri, para decidirsobreo resultadofinat:

a)56 votam os membros quet€nham assistido integratmente:s duas sess6es das provas de agregaraoi

b) O jnri s6 pode deliberar quando estiverem presenres e puderem votar peto nenos dok terros dos seus

8 - O presidente do irri tem voro d€ qualidade.

9 - O presidente doj[ris{i vota em caso de empate, salvo se for professor ou investigadorroordenador do

ramo de @nhecimento ou especialidade em que s6o presradas as provas.

10 - Sempre que entenda necess6rio, o jrripode solicitar ao.equerente a.presenragao de ourros rrabaihos

mencionados no curiculo.

CAPITULo IV

AdrirsSo is provas

Anigo 8 q

Primeira reuniaodo jnri, apreciafEo prelimina.e homoloSa!eo

1 - Na primeira reunieo, que terl lugar no prazo de 60 dias [teis ap6s a publicafSo da constituicSo do jnri

no Dir.io da Repdblica, ojirifard !ma apreciaCeo preliminarda candidatura, nos termos do nimero seSuinte,

bem como tratarii da admisseo dos candidatos .s provas d€ aBretagao, da dist buiteo de tarefas e da

marcageo da data das mesmas.

Z - A apreriatio preliminar da candidatura teh car;ter eliminat6rio e € objeto de um relat6rio

fundamentado, subscrito portodos os membros dojdri, onde se concluipela admisseo ou n5o admkseo do

3 - Aapr€ciacao prelimina r destina-se a veriflcar:

a)Se o candidato satisfaz as co.di95es prevktas nas alineas b)dos n{jmero5l ou 2 do artito 3.e, do presente

regulamento, desitnadament€ no queseref€re A qualidade cientifira;

b)s€ o relat6rio € o tema dosemin6rio ou licso a que se referem as allneas d)e eldo artigo 4.c do presente

regulamento, se inserem no ramo do conherimento, ou sua esp€cialidade, para que foram requeridas as

provas esemm qualldade ci€ntifica adequada.
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4 - serri excluido o candidato cujo t.abalho nio tenha o merito e nivel cientificos necesserios ou verse

assuntos que n5o se inserem no ramo do conhecimento, ou sua especialidade, para queforam requeridas as

5 - A aprecialao prellminar est6 sujeita ) homologafao do Reitor, ou por quem tenha d€l€8a9ao de

competCncias parao efeito, no p.azo de lOdias rteis a contar da data do relat6'io mencionado no n a 2 deste

artigo.

6 - O despacho de homolotaceo 6 notificado ao candidato e aos membros do jiri no prauo miiximo de s

dias iteh, pref erencialmente por correio eletr6nico.

7 - A homologacao de uma d€liberagao de nEo admisseo do candidato 6 precedida da audlencia prdvia do

interessado, nostermo! dos artisos 121.e e 122 ! do CPA

A'tigo 9 e

Data das Provas

As provas de agregaEso terSo lugar no prazo m6ximode 40 dias iteis ap6s a homolo8aqSoda deliberaqaode

CAPITULOV

Provas de agiega9ao

Arti8o 10.s

1- As p.ovas de agregaceo realham-!e em duassess6e5 e consisteml

a)a primeira, na apreciateo fundamentada do curztulun v,toP feita por dois membros doj!ri, em separado,

s€guida d€ discusseo, bem como na apreciacao fundamentada do relat6rio, Precedida de breveapresentaqSo

p€lo candidato, esesuida de dk€uss5o;

ligeo, referidos na alinea e) do ,(igo 4e, seguida de

b)o candidato disp6€ detempo isualao utilizado pelos membros doinri.

b) A seSunda, na apresentaceo do semin6rio ou

discussSo.

2 - Nas dkcussoes r€feridas no nimerc anterior:

a)Podem interuntodos os membros do idri;

@@
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A'tigo 11 0

Our.geo das provas

1- Cada uma dai provas ter6 a duragto mlxima de2 horas.

2 - O seminCrio ou lig6o referida tere a durac5o mdxima d€ 50 mtnutos, podendo a sua discusseo demorar,

no maximo, o mesmo tempo.

ArtiSo 12 e

lntervalo entrc as duas s€ss6es

As sess6es das provas priblicas de aSregaCSo sereo separadas por um irtewato mtnimo de 24 horas € meximo

ArtiSo 13 8

D€lib€raqio final

1 - concl!ldas as provas, o jnrir€nne pa.a apreciafeo e delibera!5o, porvotaE:o nominal fundamentada,

sobre o .€sultado final.

2 - O resultado final6 erpresso pelasf6rmulas deAprovadoou R€provado e est6 sujeito a homolotagao do

Reitor ou dequemtenha delegaCSo de competCncias par. o efeito, no prarode 10 dias Llteis.

3 - O d€spacho homologatdrio 6 notiflcado ao candidato € aos membros do j0ri no prazo m,ximo de 5 diai

iteis.

CAPFTULOV

Divulsaceo e dep6sito lesal de documentot

Artiso 14 r
DivutsaCeo

A nomeaCaodojrlri, o resultadoda apreclaCao p.eliminare o resultado das provas piblicas deagr€tarao!ro:

a)Divulsados no sltio da lnternet da universidade,

b) Remetidos aoGabin€te de Planeamento, Estrat68ia, Avaliaqao e Relacoes lnternacionais do Ministdrio da

Ciencia, Tecnologia e Ensinosuperiore ) Fundageopara aCienc,a e a Tecnologia para dlvulgatao atraves dos

seus dtios na lnternet.
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Arti8o 15e

Oep6sito legal

1 - Os documentos a que se referem a5 allneas d) e e) do anigo 4 e esteo sujeitos a dep6sito legal' da

r€rponsabilidade da universidade aberta:

alDe um exemplar em papel€d€ um ex€mplar em formato digital na Eiblioteca Nacional;

b) D€ uin exemplar em formato digital no Gabinete de Planeamento, Estrat'gia, AvaliagSo e Rela95e5

lntehacionais do M jnistCrio da Ciencia, Te.noloSia e Ensino Superior.

Anlto 15 c

Omiss5€s

os casos omlssos no present€ regulamento ser3o resolvidos Pela letlslateo aplic'vel e/ou por despa'ho do

ArtiSo 17.r
Entrada em vigor

o presente reSulamento entraem vitora partirdo dia seguinte ) sua publicagSo no Ulrioda RepLibli'a-
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