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ESTRUTURA CURRICULAR |
CONTEÚDOS
As diversas partes do Curso serão apresentadas por
blocos que são disponibilizados gradualmente seguindo
um calendário definido pela Coordenação Pedagógica.
Por se tratar de um curso que se desenvolve
essencialmente em regime de «eLearning», os
conteúdos que forem sendo disponibilizados ao longo
do semestre estão acessíveis 24 horas por dia, 7 dias
por semana.

EXTENSÃO
1 ano letivo (DE OUTUBRO DE 2018 A JUNHO DE 2019)

O início oficial do Curso ocorrerá na data da 1.ª sessão
presencial que está marcada para: Lisboa: (data a
anunciar) outubro de 2018 | 18.30h-20.00h | (sala a
anunciar). A presença não é obrigatória no caso dos Açores
A 2ª sessão presencial ocorrerá no dia (data a anunciar) de
janeiro 2019 (local: Fátima). / 1ª Sessão - São Miguel Açores
A 3ª sessão presencial ocorrerá no dia (data a anunciar) de
maio 2019 (local: Fátima). / 2ª Sessão - Terceira Açores
A presença não é obrigatória no caso dos Açores

MÓDULOS
Módulo 1 – Antecedentes e contexto
Módulo 2 – O Concílio como acontecimento
Módulo 3 - Os documentos conciliares
Módulo 4 – Temáticas e Perspetivas

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO
1. Existe um secretariado que acompanhará os estudantes no que
diz respeito às questões administrativas, às instruções de
utilização/funcionamento da Plataforma Virtual do Curso e ainda
a outros procedimentos a adotar ao longo do Curso. O
Secretariado do Curso esclarecerá, por «email» ou telefone, as
dúvidas relacionadas com o funcionamento da Plataforma.
2. O acompanhamento pedagógico dos estudantes será feito pela
Coordenação do Curso.

CONTACTOS DO SECRETARIADO DO CURSO
Telefone direto do Secretariado do Curso:
Gabinete de Apoio à Formação Avançada (GAFA) : 21 721 41 54
Endereço eletrónico: gafa(at)ft.lisboa.ucp.pt
Endereço postal:
Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Teologia
Gabinete de Apoio à Formação Avançada
Palma de Cima
1649-023 LISBOA

MODALIDADES E AVALIAÇÃO
Os estudantes deverão optar pela modalidade de
frequência do Curso que pretendem.
Modalidades:
1. Frequência com Avaliação:
(habilitações mínimas 12º ano de escolaridade)
a. Elaboração de três trabalhos escritos (um trabalho
referente aos três primeiros módulos; dois trabalhos
referentes ao IV módulo - a combinar com a
Coordenação);
b. Os trabalhos deverão ter uma extensão de
aproximadamente 15 mil carateres, incluindo espaços.
2. Frequência como Curso Livre
Os estudantes que optarem por esta modalidade de
frequência do Curso poderão receber uma declaração
que ateste a sua participação no Curso.

CERTIFICAÇÃO E CREDITAÇÃO
DIPLOMA: Os estudantes que concluírem o Curso com
aproveitamento (nota igual ou superior a 10 valores) têm direito à
obtenção de um Diploma inerente à formação realizada, no qual
constará a classificação obtida.
CERTFICADO: Os estudantes que optarem por não ser avaliados
poderão receber um Certificado de participação no Curso.
CREDITAÇÃO: 6 créditos ECTS (apenas para os estudantes que
optarem por ser avaliados).

COORDENAÇÃO
Coordenação Científica: Prof. Doutor Jerónimo Trigo
Coordenação Pedagógica: Mestre Juan Francisco
Garcia Ambrosio.

AUTORIA E RESPONSABILIDADE DOS
CONTEÚDOS

Prof. Doutor Domingos Terra
Prof. Doutor Jacinto Farias
Prof. Doutor Jerónimo Trigo
Prof. Doutor João Lourenço
Prof. Doutor J. E. Borges de Pinho
D. José Cordeiro
Prof. Doutor J. M. Pereira de Almeida
Prof. Doutor José Nunes
D. José Policarpo
Mestre Juan Ambrosio
Prof. Doutor Saturino Gomes

ANULAÇÃO DE MATRÍCULA

1. Os estudantes que pretendam anular a matrícula
deverão obrigatoriamente proceder à sua
desvinculação do Curso mediante um requerimento, a
enviar através da página de estudante (Internet) da
Universidade Católica Portuguesa.
2. Os estudantes que queiram anular a matrícula, mas
não tenham efetuado o procedimento indicado no n.º
anterior, permanecerão ligados à Universidade, mesmo
que não acedam aos conteúdos da Plataforma Virtual
do Curso. Por esse motivo continuarão a ser debitadas
automaticamente as propinas e as multas por atraso na
sua liquidação.
3. As dívidas pendentes relativas à Universidade
Católica impedem futuras inscrições em qualquer dos
seus Cursos.
4. Os estudantes que optem por anular a matrícula
deverão pagar as propinas referentes aos meses em que
estiveram inscritos, ainda que não tenham consultado
os conteúdos do Curso.

GUIA
INFORMATIVO

REQUISITOS PARA FREQUENTAR O
CURSO
1. Ter, em princípio, o 12º ano de escolaridade;
2. Não tendo o 12º ano, pode-se aceitar um currículo
alternativo baseado em experiências de ordem
académica, profissional ou pastoral, devidamente
comprovadas; neste caso, a Coordenação do Curso terá
que aprovar o currículo;
3. Quem pretender a modalidade de frequência com
Avaliação (Diploma) deve estar habilitado com o 12.º
ano de escolaridade completo.

INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser realizadas de 1 de setembro a 10 de outubro
de 2018.
Documentação:
A documentação deverá ser submetida através do formulário de
inscrição online disponível no site da FT, ou entregue
pessoalmente no GAFA, ou enviada por correio postal para
o seguinte endereço:
Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Teologia
Gabinete de Apoio à Formação Avançada
Palma de Cima
1649-023 Lisboa

INSCRIÇÕES
Elementos necessários para a candidatura:
1. Formulário de inscrição devidamente preenchido;
2. FACULTATIVO: Cópia frente e verso do Bilhete de
Identidade/Cartão de Cidadão. No caso de cidadão
estrangeiro residente em Portugal: cópia do Passaporte
(incluindo a página que contém o visto de
residência/permanência);
3. Fotocópia do Certificado de Habilitações. Os
candidatos que sejam ou tenham sido estudantes da
UCP estão dispensados da apresentação deste
documento.
4. 1 fotografia a cores;
5. Taxa de inscrição: € 50.
Modo de pagamento:
Numerário, cheque à ordem de “Universidade Católica
Portuguesa”, ou referência Multibanco (MB).
As candidaturas que não apresentarem os elementos
indicados ou que não obedeçam a todos os critérios (por
exemplo, falta do Certificado de Habilitações ou das
fotografias) não serão processadas.
A taxa de inscrição não será devolvida caso se verifique a
impossibilidade de proceder à matrícula devido à falta de
algum dos elementos mencionados no n.º anterior.

TAXAS E PRAZOS DE PAGAMENTO
Taxa de inscrição: € 50,00.
Propina anual: € 300,00.
a) Pagamento na íntegra (de 1 a 31 de outubro de
2018): € 275,00.
b) Em três prestações
1ª Prestação: de 1 a 31 de outubro de 2018: € 100,00;
2ª Prestação: até 10 de janeiro de 2019: € 100,00;
3ª Prestação: até 10 de abril de 2019: € 100,00;
As propinas poderão ser pagas em dinheiro (na
Tesouraria da Universidade Católica Portuguesa Lisboa), por cheque endereçado à Universidade Católica
Portuguesa (indicando no verso o nome do Curso), ou
através de Multibanco.

TAXAS E PRAZOS DE PAGAMENTO

Cartão de Estudante da Universidade Católica
Portuguesa (a sua aquisição não é obrigatória): € 10,00.
Diploma: € 50,00 (taxa em vigor no ano de 2017/18,
podendo sofrer alterações em 2018/19).
Certificado de frequência: € 35,00.
Despesas de envio pelo correio de Cartão de
Estudante e Diploma/Certificado de Participação:
€5.00.
Penalizações:
Atraso no pagamento da propina (por mês, além de 5
dias úteis): + 10%*.

*É aplicada a tabela de taxas e emolumentos
estabelecida para o ano letivo 2018/19 pela
Universidade Católica Portuguesa.

