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 Declaração de Retificação n.º 340/2018

Extinção de Ciclo de Estudos

Doutoramento em Direito
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 2882/2017, 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 6 de abril, referente à ex-
tinção do Doutoramento em Direito, da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, retifica -se que, no n.º 2 do Artigo 2.º, onde se lê 
«2017/2018» deve ler -se «2018/2019», e no n.º 5 do mesmo Artigo, 
onde se lê «2018/2019» deve ler -se «2019/2020».

10 de abril de 2018. — O Vice -Reitor, Eduardo Pereira.
311275892 

 Declaração de Retificação n.º 341/2018

Extinção de Ciclo de Estudos

Mestrado em Direito Administrativo
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 2880/2017, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 6 de abril, referente à extinção 
do Mestrado em Direito Administrativo, da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, retifica -se que no n.º 1 do Artigo 2.º, onde se 
lê «2017/2018» deve ler -se «2018/2019», e no n.º 4 do mesmo Artigo, 
onde se lê «2018/2019» deve ler -se «2019/2020».

10 de abril de 2018. — O Vice -Reitor, Eduardo Pereira.
311275827 

 Declaração de Retificação n.º 342/2018

Extinção de Ciclo de Estudos

Mestrado em Direito Internacional e Relações Internacionais
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 2881/2017, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 6 de abril, referente à extinção 
do Mestrado em Direito Internacional e Relações Internacionais, da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, retifica -se que, no n.º 2 
do artigo 2.º, onde se lê «2017/2018» deve ler -se «2018/2019» e, no n.º 5 
do mesmo artigo, onde se lê «2018/2019» deve ler -se «2019/2020».

10 de abril de 2018. — O Vice -Reitor, Eduardo Pereira.
311275851 

 Declaração de Retificação n.º 343/2018

Extinção de Ciclo de Estudos

Mestrado em Ciências Jurídico -Financeiras
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 2878/2017, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 6 de abril, referente à extinção 
do Mestrado em Ciências Jurídico -Financeiras, da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, retifica -se que, no n.º 2 do artigo 2.º, onde 
se lê «2017/2018» deve ler -se «2018/2019», e no n.º 5 do mesmo artigo, 
onde se lê «2018/2019» deve ler -se «2019/2020».

10 de abril de 2018. — O Vice -Reitor, Eduardo Pereira.
311275738 

 Despacho n.º 4552/2018
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de 

Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do Mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, conjugado com o n.º 2 
do artigo 6.º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento 
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de 
Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, de 5 de março, delego no 
Doutor Miguel Bénard da Costa Tamen, Professor Catedrático e Diretor 
da Faculdade de Letras as competências para presidir ao júri de concurso 
para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, de um lugar de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Filo-
sofia, da Faculdade de Letras desta Universidade, publicado pelo Edital 
n.º 701/2017, no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 20 de setembro.

30 de janeiro de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311288122 

 Despacho n.º 4553/2018
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade 

de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, conjugado com o n.º 2 
do artigo 6.º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento 
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de 
Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, de 5 de março, delego 
no Doutor Miguel Bénard da Costa Tamen, Professor Catedrático e 
Diretor da Faculdade de Letras as competências para presidir ao júri 
de concurso para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas, de um lugar de Professor Catedrático, na área 
disciplinar de Filosofia, da Faculdade de Letras desta Universidade, 
publicado pelo Edital n.º 702/2017, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro.

30 de janeiro de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311286908 

 Despacho n.º 4554/2018
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade 

de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, conjugado com o n.º 2 
do artigo 6.º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento 
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de 
Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, de 5 de março, delego 
no Doutor Miguel Bénard da Costa Tamen, Professor Catedrático e 
Diretor da Faculdade de Letras as competências para presidir ao júri de 
concurso para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas, de um lugar de Professor Auxiliar, na área disciplinar 
de Linguística, da Faculdade de Letras desta Universidade, publicado 
pelo Edital n.º 697/2017, no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 
20 de setembro com Declaração de Retificação n.º 757 -A/2017, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de 31 de outubro.

30 de janeiro de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311288203 

 Despacho n.º 4555/2018

Extinção de Ciclo de Estudos

Mestrado em Gestão de Informação
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da Fa-

culdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nos termos das disposi-
ções legais em vigor, nomeadamente o artigo 54.º do Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pela Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, aprovo, de acordo com os Estatutos da Universidade 
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, de 1 de 
março, a extinção do Mestrado em Gestão de Informação.

Este ciclo de estudos foi criado pela deliberação n.º 118/2006, da 
Comissão Científica do Senado, de 30 de outubro, registado pela 
Direção -Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/B  -Cr 322/2007, 
publicado pela deliberação n.º 1039/2009, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 68, de 7 de abril. Foi posteriormente alterado pelo Despacho 
n.º 5762/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 62 de 30 
de março, pelo Despacho n.º 8762/2011, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 124 de 30 de junho, e pelo Despacho n.º 7129/2015 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 124 de 29 de junho.

Foi acreditado, pela A3ES, com o processo n.º ACEF/1213/17737, 
em 12 de dezembro de 2013.

1.º

Extinção

A extinção do Mestrado em Gestão de Informação foi aprovada na 
reunião do Conselho Científico da Faculdade de Ciências de 17 de 
fevereiro de 2016, e na reunião do Conselho Pedagógico da Faculdade 
de Ciências de 19 de fevereiro de 2016.

2.º

Entrada em vigor e disposições transitórias

1 — A partir do ano letivo de 2017/2018 deixam de ser admitidos 
novos alunos no Mestrado indicado no artigo anterior.

2 — Nos termos do n.º 3 da Resolução n.º 53/2012, de 19 de dezem-
bro, da A3ES, os alunos matriculados neste ciclo de estudos e inscritos 


