
Despacho N.º 30/2018 

Assunto: Oferta de Cursos Livres da NOVA FCSH 

Por proposta da coordenadora do Centro Luís Krus – Formação ao Longo da Vida, Profª 

Doutora Clara Nunes Correia, são estabelecidas as seguintes regras para a oferta de 

CURSOS LIVRES na NOVA FCSH, ficando revogado o Despacho N.º 05/2011. 

A oferta crescente de propostas que se enquadram no âmbito da formação não 

conferente de grau ao nível da formação graduada (e a diversidade tipológica de 

formatações das diferentes ofertas), obriga que sejam estabilizadas e harmonizadas as 

diferentes propostas de curso, bem como as regras de funcionamento que as 

individualizam e distinguem. 

São assim definidas as tipologias e os modos de funcionamento que caracterizam esta 

oferta de cursos livres: 

• Cursos livres – (presenciais) –  designação Cursos de ANO NOVO (CAN).

Cada curso tem a duração fixa de 25 horas de contacto, funcionando na pausa

letiva do 1º semestre (janeiro/fevereiro).

Creditação: 2 ECTS por curso (25 horas de contacto + 31 horas de trabalho

autónomo); Horas acreditadas pelo CCPFC, quando solicitada pela/o(s)

proponente(s) do curso.

• Cursos livres de e-learning - (não presenciais) –  1º e 2º semestres.

Cursos com duração fixa (64 horas de contacto + 48 horas de trabalho autónomo).

Creditação: 4 ECTS por curso; Horas acreditadas pelo CCPFC, quando solicitada

pela/o(s) proponente(s) do curso.

• Cursos livres de longa duração –  decorrem durante todo o ano letivo, podendo

apresentar uma estrutura modular;

Duração de cada módulo – 12 horas de contacto (3 horas / semana por módulo)



Período de funcionamento - coincidente com os semestres letivos. 

Creditação: 1 ECTS por módulo; Horas acreditadas pelo CCPFC, quando solicitada 

pela/o(s) proponente(s) do curso. 

• Cursos da Escola de Verão – funcionam durante os meses de julho, agosto e

setembro. Podem ter a duração de 15 horas ou de 25 horas de contacto.

Creditação:

• Cursos de 25 horas - 2 ECTS por curso (25 horas de contacto + 31 horas de

trabalho autónomo); Horas acreditadas pelo CCPFC, quando solicitada

pela/o(s) proponente(s) do curso.

• Cursos de 15 horas - não têm atribuição de ECTS; Horas acreditadas pelo

CCPFC, quando solicitada pela/o(s) proponente(s) do curso.

• Cursos livres de língua estrangeira – 1º e 2º semestres letivos, de acordo com o

calendário escolar definido para os cursos de 1º ciclo da NOVA FCSH.

Duração: 64 horas de contacto (4 horas/semana) por cada nível de língua (de

acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas).

Creditação: 6 ECTS (64 horas de contacto + 100 horas de trabalho autónomo + 4

horas de avaliação).

Nota: estes cursos partilham a ‘afiliação’ entre o Centro Luís Krus – Formação ao

Longo da Vida e a UI a que o docente/investigador responsável está associado.

• Cursos de Português Língua Estrangeira – 1º e 2º semestres letivos de acordo com

o calendário escolar definido para os cursos de 1º ciclo da NOVA FCSH

Duração – 64 horas de contacto (56 de língua + 8 avaliação e atividades culturais 

(por cada nível de língua, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência 

para Línguas).  

Creditação:  6 ECTS, mediante avaliação.  

Período de funcionamento - coincidente com o semestre letivo (4horas/semana). 



• Cursos livres externos - a funcionar ao longo do segundo semestre. Estes cursos

são organizados à volta de uma temática específica e decorrerão em articulação

com instituições protocoladas com a NOVA FCSH.

• Cursos breves – congressos, conferências, colóquios, ações de formação e cursos

intensivos de língua estrangeira ou de Português Língua Estrangeira. Estes cursos

não atribuem ECTS, Creditação:

• Não têm atribuição de ECTS; Horas acreditadas pelo CCPFC, quando

solicitada pela/o(s) proponente(s) do curso.

Nota: as ações de curta duração (de 3 a 6 horas) podem ser acreditadas para os 

professores dos Ensinos Básico e Secundário, diretamente pela NOVA FCSH. 

• Cursos breves para alunos do Ensino Secundário - designação Verão na NOVA.

Estes cursos são da responsabilidade de docentes/investigadores da NOVA FCSH,

assentando num modelo pluridisciplinar. Ocorrem, regularmente, no início do mês

de julho Não atribuem ECTS, nem podem ser acreditados junto do CCPFC.

As propostas de cursos são apresentadas em formulário próprio e definidas de acordo 

com a tabela em anexo, indicando-se os períodos de candidatura de propostas, os 

períodos para avaliação científica das propostas, os períodos de divulgação, os 

períodos de inscrição de estudantes, bem como as datas previstas para início das 

diferentes atividades. 

Nota: em todos os tipos de curso em que possa ser atribuída creditação, os alunos terão de 

efetuar avaliação. 

Lisboa, 27 de julho de 2018 

O Diretor 

Prof. Doutor Francisco Caramelo 




