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2 — Os candidatos serão seriados de acordo com a pontuação obtida na avaliação, resultante da média 

aritmética simples das classificações atribuídas a cada um dos critérios de seleção, sendo considerados 

excluídos do procedimento de seleção os candidatos que obtenham nota inferior a 9,5 valores. 

3 — Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando 

capacidade para realização do curso pela comissão científica do curso admitidos como candidatos ao acesso 

serão avaliados exclusivamente através do critério de seleção previsto na alínea b) do n.º 1. 

4 — No caso de graus académicos obtidos em estabelecimentos de ensino superior estrangeiros em que não 

seja indicada a classificação final obtida ou em que, por falta de elementos, não seja possível proceder à sua 

conversão para a escala de classificação portuguesa, será atribuída uma valoração de 10 (dez) ao critério de 

seleção previsto na alínea a) do n.º 1. 

5 — Poderá ser efetuada uma entrevista de seleção aos candidatos, se a comissão científica do curso 

entender necessário, passando nesse caso a mesma a integrar os critérios de avaliação referidos na alínea b) 

do n.º 1, sendo excluídos do procedimento de seleção os candidatos que não compareçam à entrevista. 

6 — Sempre que um candidato colocado não proceda à matrícula e inscrição no prazo fixado, a FBA-ULisboa 

chamará, pelos meios considerados mais convenientes, à realização destas o candidato seguinte da lista 

ordenada resultante da aplicação dos critérios de avaliação, até à efetiva ocupação do lugar ou à ausência de 

candidatos ao concurso em causa. 

7 — A colocação no curso é válida apenas para a matrícula e inscrição no ano letivo a que respeita a 

candidatura. 

8 — A lista dos candidatos admitidos é publicitada no portal académico da FBA-ULisboa. 

 

Artigo 4.º 

Processo de fixação e divulgação das vagas 

1 — As vagas são fixadas anualmente pelos Presidentes da FBA-ULisboa e do ISEG-ULisboa, após consulta à 

comissão científica do curso. 

2 — O número de vagas será divulgado pelos meios habituais, nomeadamente através do sítio da internet da 

FBA-ULisboa e do ISEG-ULisboa. 

 

Artigo 5.º 

Prazos de candidatura 

Os prazos de candidatura serão fixados anualmente pelos Presidentes da FBA-ULisboa e do ISEG-ULisboa e 

divulgados pelos meios habituais, nomeadamente através do sítio da internet de cada Escola. 

 

Artigo 6.º 

Avaliação e processo de atribuição da classificação final 

1 — A metodologia de avaliação de cada unidade curricular deverá atender à natureza do seu conteúdo 

científico, das competências a desenvolver e das modalidades de ensino-aprendizagem utilizadas. 

2 — As regras de avaliação de conhecimentos nas unidades curriculares a lecionar na Faculdade de Belas-

Artes, são as constantes do Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos Estudantes da 

Faculdade de Belas-Artes. As regras de avaliação de conhecimentos nas unidades curriculares a lecionar no 

Instituto Superior de Economia e Gestão, são as constantes do Regulamento de INDICAR. 
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3 — A avaliação final em cada unidade curricular é expressa através de uma classificação na escala 

numérica inteira de 0 a 20, considerando-se aprovado numa unidade curricular o estudante que nela obtenha 

uma classificação não inferior a 10. 

4 — A aprovação no curso é expressa no intervalo 10-20 valores da escala numérica inteira de 0 a 20, bem 

como, após requisição pelo interessado, no seu equivalente na escala europeia de comparabilidade de 

classificações, nos termos dos artigos 18.º a 22.º do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho. 

5 — A classificação final do curso será obtida por média aritmética ponderada, calculada até às centésimas 

e arredondada às unidades (considerando-se como unidade a fração não inferior a 50 centésimas) das 

classificações obtidas nas unidades curriculares que o integram. 

6 — Os coeficientes de ponderação correspondem aos créditos ECTS atribuídos às unidades curriculares a 

que o estudante tenha obtido aprovação. 

7 — Às classificações finais são associadas as menções qualitativas de Suficiente (10-13), Bom (14-15), 

Muito Bom (16-17) e Excelente (18-20). 

 

Artigo 7.º 

Certificação 

1 — A frequência com aproveitamento do Curso Pós-Graduado de Especialização em Design de Serviços 

para Negócios Sustentáveis é atestada por um certificado, emitido pelos Serviços Académicos da Faculdade de 

Belas-Artes, com menção do Instituto Superior de Economia e Gestão, no prazo máximo de 60 dias úteis após a 

sua requisição pelo interessado, o qual deve incluir o resultado da avaliação final. 

2 — Facultativamente, pode ser requerido pelo interessado a emissão de diploma. 

3 — Dos certificados e diplomas constarão obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) Nome completo do estudante; 

b) Número de documento de identificação (cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte ou outro 

válido); 

c) Nacionalidade; 

d) Data de nascimento; 

e) Nome do curso; 

f) Data de conclusão do curso; 

g) Classificação final e menção qualitativa; 

h) Data de emissão; 

i) Assinatura do responsável. 

 

Artigo 8.º 

Comissão científica 

1 — O curso possui uma comissão científica, constituída por um professor representante da FBA-ULisboa e 

por um professor representante do ISEG-ULisboa, designados pelo Conselho Científico de cada Escola. 

2 — Compete à comissão científica assegurar o normal funcionamento do curso e zelar pela sua qualidade 

pedagógica e científica. 

 


