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DESPACHO N.s 38/R/2019

No embito do procedimento administrativo tendente ao reconheclmento de graus acaddmicos,6

da compet6ncia do Conselho Cientifico da Universidade Aberta (UAb) decidir sobre os respetivos

pedidos, conforme determina a alinea p) do n.e 2 do artigo 67 e dos Estatutos da UAb, publicados

no DiSrio da Repiblica n.e 246,2.4 setie, de 22 de dezembro de 2008.

Por6m, em especial no que tange ao reconhecimento de graus acaddmicos e diplomas de ensino

su pe rior atribuidos por instituig6es de ensino su perio r estra ngeirat vem o Decreto_Lein.e 66/2018,

de 15 de agosto, bem como a Portaria n-e 33/2019, de 25 de janeiro, introduziralterac6es ao regime

juridico vigente, produzindo efeitos a l dejaneiro de 2019.

Entre outros aspetos, o novo reeime juridico estabelece a unillca9ao dos regimes de

reconhecimento autom6tico de Eraus acad6micos estrangeiros, regulado pelo Decreto_Lei n.a

341/2007, de 12 deoutubro, e do reconhecimento casuistico ou da equivalancia de Srau acaddmico

estrangeiro, este anteriormente regulado pelo Decreto'l"ej n.-o 283/83, de 21 de junho.

Nestes termos, para al6m de proceder a conciliageo de re8imes juridicos at6 aSora dispersos, o

novo regimejLrridico introduz regras que, para a16m da reduqao do prazo le8al m6ximo de decisSo,

estabelecendo agora 90 dias para a deliberagSo finala sertomada pelo 6rg5o competente, ou seia,

o jori nomeado para o efeito, pretende simplificar os procedimentos, estabelecendo para o

reconhecimento de nivel um sistema de preced€ndas, o qual, em raz6o de decisoes anteriores,

garante a uniformidade da tomada de decisSo em casos futuros semelhantes.

Ainda, e no que tange i tramitaqao procedimental para o reconhecimento de nivel e para o

reconhecimento especifico, vem o novo regime juridico de reconhecimento de Sraus acaddmicos e

diplomas de ensino superior atribuidos por instituic6es de ensino superior estrangeiras introduzir

alterac6es is regras respeitantes quer i constituigao quer is competoncias dos respetivos jUris.

Assim, ao contririo do estatuido pelo regime juridico anterior, neo se prevC aSora qualquer

intervenqSo do Conselho Cientifico, nem para efeitos de submisseo de proposta de composigao de

j(ri, nem no que respeita ao poder decisdrio dos pedidos de reconhecimento do Srau de

licenciatura.n
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Nos termos da atual lei, o reconhecimento dos diferentes graus e diplomas, nas modalidades de

reconhecimento de nivel e de reconhecimento especifico, passa a ser competencia dos jiris

constituidos para o efeito.

Pordm. e semelhanCa do regime juridico anterior, a nomeaCeo dos djferentes l.Uris continua a ser

competencia do 6rgao mSximo da instituigeo de ensino superior, n6o prevendo a lei norma que

habilite a respetiva delega9ao em qualqueroutro 6r8ao.

Por outro lado, cria-se a possibilidade de se constituir um jUri para proceder ) avaliagao de viirios

requerimentos em simultaneo, mas sempre respeitando o prazo decis6rio meximo de 90 dias.

Nestes termos, consideGndo a necessidade de se estabelecer um conjunto de medidas de

execuceo do regime juridico em vigor, agilizando processos e determinando mecanismos de

procedimento, ao abrigo do n.e 3 do artigo 37.9 dos Estatutos da UAb, determino:

A constituic:o dojUria que diz respeito os arti8os 18.9 e 21.s do Decreto-Lein.s 66/2018, de 16 de

ago5to, respetivamente, "reconhecimento de nivelsem precedAncia e reconhecimento especifico,,,

6 nomeado pelo Magnifico Reitor da UAb, sob proposta do Conselho Cientifico.

1. Para o efeito, o Conselho Cientifico submeterii a proposta de nomeagao dojiri no prazo de

10 dias a contar da data de receceo do requerimento, sendo o correspondente despacho

proferido pelo Magnifico Reitor da UAb nos 10 dias subsequentes.

2. Para efeitos da alinea a) do n.e 3 do artigo 17.e do referido diploma legal, o juri nomeado

delibera fundamentadamente no prazo mdximo de 40 dias a contar da data da publicagao

da respetiva nomeaCSo na piigina eletr6njca da t.,Ab.

3, Remetida a deciseo do jiri e DiregSo de ServiCos Academtcos (DSA), este seNigo notifica o

requerente no prazo miiximo de 20 dias a contar desta decisSo_

4. Em conformidade com o n.p 3 do artigo 18.e do referido diploma legal, sem prejuizo do

cumprimento dos prazos definidos no presente Despacho e na Lei, oj0ri pode ser nomeado

para proceder a avaliagao de viirios requerimentos em simult6neo.

PiE. 2 de 3



6.

AbERTA
wwwuab.pt

Nos casos em que a decisSo 6 vinculada, nos termos definidos nos n.ss 1 e 3 do artigo 19's

do Diploma,6 competente para a decisSo sobre o requerimento o Cohselho cientifico da

L,Ab, dispensando-se a constituiceo dejiri.

As deliberaCoes do j0ri estao sujeitas aos meios de impugna9eo administrativa e.iudicial,

conforme previsto noC6digo de Procedimento Administrativo e no C6digo de Processo nos

Tribunais Administrativos.

o presente Despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicageo pe8ina eletr6nica (sitio)

da Universidade Aberta - portal.uab.pt-no link lnformag6es acaddmicas.

Lisboa, universidad€ Aberta,25 de margo de 2019

Paulo Maria Bastos da Silva Dias
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