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Despacho RT/C-101/2020 

Funcionamento do Curso de 
Formação Especializada em 
Fundamentos para a 
Investigação Científica 

Sob proposta dos órgãos legal e estatutariamente competentes das Unidades Orgânicas, ao 
abrigo do disposto nos artigos 4.º e 132.º do Regulamento Académico da Universidade do 
Minho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2020, pelo 
despacho n.º 778/2020, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º e nos 
números 1 e 2 do artigo 11º, todos da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e no n.º 2 do 
artigo 37.º dos Estatutos da Universidade do Minho, homologados pelo Despacho Normativo 
n.º 13/2017, de 29 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 21 de 
setembro, determino que o funcionamento do curso de Formação Especializada em 
Fundamentos para a Investigação Científica, criado pelo despacho RT/C-98/2020, de 11 de 
dezembro, no ano letivo de 2020/21, ocorra nas seguintes condições: 

1. O numerus clausus do curso é 50. 

2. O número mínimo de inscrições para que o curso possa funcionar é 12. 

3. O curso decorre ao longo do ano letivo de 2020/21. 

4. O período letivo tem início no dia 14 de janeiro e prolonga-se por 30 semanas. 

5. Os estudantes frequentam, consecutivamente, três pares de unidades curriculares, 
decorrendo cada par ao longo de 10 semanas letivas. 

6. O processo de avaliação das aprendizagens de cada par de UC deve ser concluído até um 
mês após o términus das respetivas atividades letivas. 

7. As candidaturas têm lugar entre 15 e 21 de dezembro de 2020. 

8. A divulgação dos resultados das candidaturas decorre até ao dia 23 de dezembro de 2020. 

9. As inscrições decorrem entre os dias 04 e 06 de janeiro de 2021. 

10. Podem candidatar-se à inscrição no curso licenciados, ou detentores de grau académico 
superior, em qualquer área de conhecimento. 

11. São considerados, por esta ordem, os seguintes três grupos de candidatos: i) candidatos 
que, comprovadamente, necessitem de inscrição no curso para serem contratados como 
bolseiros na UMinho; ii) candidatos que, comprovadamente, necessitem de inscrição no 
curso para serem contratados como bolseiros de outra instituição de ensino superior; iii) 
outros candidatos, internos ou externos à UMinho. 

12. Em cada um dos grupos referidos no número anterior, a seriação dos candidatos é efetuada 
com base na análise do currículo: i) académico; ii) cientifico e; iii) profissional.  

13. O curso tem uma taxa de frequência de 750,00 euros, a pagar em seis prestações mensais 
de 125 euros cada, até ao dia 12 de cada mês, entre janeiro e junho de 2021,  

14. Se na fase de candidaturas referida no ponto 7 resultarem vagas por preencher, haverá 
uma 2.ª fase de candidaturas em fevereiro/março, podendo, se ainda sobrarem vagas, 
haver uma 3.ª fase em abril/maio, em data a anunciar oportunamente, com vista ao início 
do curso, respetivamente, aquando do início do segundo ou do terceiro par de UC. 

15. Os candidatos admitidos na 2.ª e na 3.ª fase de candidaturas transitam para a segunda 
edição do curso, para o completarem no âmbito desta, fazendo, respetivamente, o 3.º ou 
2.º e o 3.º par de UC no âmbito dessa edição. 

16. As normas a aplicar ao funcionamento e à gestão do curso são as que constam do 
Regulamento Académico da Universidade do Minho (despacho RT-03/2020) e de outros 
normativos que estejam em vigor. 
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