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Guia da Transição para o ano letivo 2016-2017 

Na sequência do processo de avaliação dos cursos em curso no ISA que decorreu até 2016 pela agência 

de avaliação e acreditação do ensino superior A3ES (aguardam-se ainda as decisões finais de alguns 

planos de estudos), pelas sugestões das comissões de avaliação externa, com base na análise da 

coerência dos planos curriculares e das competências necessárias aos graduados efetuada pelas 

comissões de Curso, foram propostas alterações aos planos curriculares dos ciclos de estudo (CE) dos 

cursos em funcionamento do ISA, que entram em vigor no próximo ano letivo (2016-2017). Estas 

alterações não modificam nem os elementos caracterizadores nem os objetivos dos CE (1.3.1 do 

Manual de Alteração e Extinção, 2015, Universidade de Lisboa), tendo sido já aprovadas pelos órgãos 

competentes do ISA. 

Na sequência deste processo, e para informação aos alunos que já iniciaram um dos ciclos de estudo 

(CE) do ISA, o Conselho de Gestão determina que: 

a) As alterações nos planos curriculares dos cursos em funcionamento do ISA entram em vigor no 

ano letivo 2016-2017 

b) Durante 2 anos letivos (2016-2017 e 2017-2018), os alunos poderão optar por terminar o CE 

com o anterior plano curricular, caso tenham essa possibilidade, isto é, caso tenham frequência 

válida a todas as UCs em falta do respetivo plano curricular 

c) Para os alunos que estão atualmente a frequentar um CE existirá um período de transição de 2 

anos contados a partir do ano letivo em que a alteração entra em vigor, com condições 

específicas: 

i. A conclusão do CE será feita por creditação no novo plano curricular de todas as UC a que 

o aluno teve aprovação até ao ano letivo 2015-2016; 

ii. As UC extintas no anterior CE não funcionarão a partir de 2016-2017, mas durante 2 anos 

os alunos terão a possibilidade de realizar avaliação por exame dessas UC, desde que já 

tenham obtido frequência válida. Neste caso o aluno deverá efetuar inscrição à UC do 

plano curricular antigo; 

iii. O aluno poderá realizar as UCs do novo plano curricular até completar o total de créditos 

necessários à conclusão do CE, sem no entanto realizar as UCs equivalentes de ambos os 

planos curriculares (anterior e novo); 

iv. Em todas as situações referidas deverá existir uma validação pela comissão de curso. 

d) Para os cursos de mestrado em Arquitectura Paisagista, Engenharia Agronómica, Engenharia 

Florestal, Engenharia do Ambiente, Engenharia Alimentar, Viticultura e Enologia, a Dissertação 

passa para 30 créditos e estará sempre associada à realização da UC Seminário de Mestrado 

(com 6 créditos). Durante 2 anos os alunos poderão realizar os 6 créditos em falta, optando por 

uma das seguintes situações:  

i. Realizar a Dissertação (de 42 créditos do plano de estudos anterior); 

ii. Realizar a Dissertação (de 30 créditos), a UC Seminário de Mestrado (de 6 créditos), e 

solicitar por escrito (em requerimento à comissão de curso) a creditação de uma UC 

extracurricular realizada no mesmo CE (2º ciclo); 
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iii. Realizar a Dissertação (de 30 créditos), a UC Seminário de Mestrado (com 6 créditos), e 

mais uma UC no CE; 

iv. Em todas as situações referidas deverá existir uma validação pela comissão de curso. 

e) Para o curso de Engenharia Zootécnica, a Dissertação passa para 40 créditos e estará sempre 

associada à realização da UC Comunicação em Ciência (com 2 créditos). Durante 2 anos, os 

alunos poderão realizar os 2 créditos em falta, optando por uma das seguintes situações:  

i. Realizar a Dissertação (de 42 créditos do plano de estudos anterior); 

ii. Realizar a Dissertação com um peso de 40 créditos e a UC Comunicação em Ciência (com 

2 créditos); 

iii. Em ambas as situações referidas deverá existir uma validação pela comissão de curso. 

f) Para o curso de mestrado em Gestão e Conservação de Recursos Naturais, a Dissertação passa 

para 45 créditos e estará sempre associada à realização da UC Seminário II (com 1.5 créditos). 

Durante 2 anos, os alunos poderão realizar os 2 créditos em falta, optando por uma das 

seguintes situações:  

i. Realizar a Dissertação (de 46.5 créditos do plano de estudos anterior); 

ii. Realizar a Dissertação com um peso de 45 créditos e a UC Seminário II (com 1.5 créditos); 

iii. Em ambas as situações referidas deverá existir uma validação pela comissão de curso. 

g) A título de exemplo, são apresentadas se seguida algumas situações passíveis de ocorrer como 

consequência das alterações introduzidas. 

 

 

ISA, 27 de Junho de 2016 

 

 

Luisa Louro Martins 

(Vice Presidente)  

 

 

 

Exemplos: 
 

  

 2º ciclo UC plano de estudos anterior UC plano de estudos novo 

Engenharia Alimentar Operações Unitárias II Análise Sensorial 
Os alunos de 2º ciclo que realizaram a UC Analise Sensorial no 1º ciclo, não deverão repeti-la; em 
substituição poderão realizar uma optativa ou, caso tenham realizado alguma UC extracurricular deste 
CE, solicitar a sua creditação. Dado que não realizaram Biotecnologia Alimentar nem Operações 
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Unitárias II no 1º ciclo, é recomendada a realização de uma dessas UCs enquanto alunos de 2º ciclo, 
sempre que possível. 

 1º ciclo UC plano de estudos anterior UC plano de estudos novo 

Arquitectura Paisagista  
Solos e Nutrição  Solos 

Engenharia do Ambiente  
Nestes 2 cursos, os alunos com frequência válida em Solos e Nutrição terão assegurada a possibilidade 
de realização de avaliação a esta UC e neste caso é a esta UC que se devem inscrever; para efeitos 
académicos, a UC Solos e Nutrição dará creditação a Solos 

Engenharia Agronómica  Botânica e Zoologia Botânica 
Os alunos com frequência válida em Botânica e Zoologia terão assegurada a possibilidade de realização 
de avaliação a esta UC, e neste caso é a esta UC que se devem inscrever; para efeitos académicos, a UC 
Botânica e Zoologia dará creditação a Botânica. Em alternativa os alunos podem optar por realização da 
nova UC Botânica, perdendo a frequência obtida na UC anterior. 

Engenharia Agronómica  Proteção de Plantas 
Proteção de Plantas II 
e/ou Optativa validada pela 
comissão de curso 

Os alunos com frequência válida em Proteção de Plantas terão assegurada a possibilidade de realização 
de avaliação a esta UC, e neste caso é a esta UC que se devem inscrever; para efeitos académicos, a UC 
Proteção de Plantas dará creditação a Proteção de Plantas I. 
Em alternativa os alunos podem optar por realização de uma nova UC, seja Proteção de Plantas I, 
Proteção de Plantas II ou Optativa, perdendo a frequência obtida na UC anterior. 

Engenharia Agronómica  

Gestão e Marketing Gestão Engenharia Alimentar 

Engenharia Zootécnica 
Os alunos com frequência válida em Gestão e Marketing terão assegurada a possibilidade de realização 
de avaliação a esta UC e neste caso é a esta UC que se devem inscrever; para efeitos académicos, a UC 
Gestão e Marketing dará creditação a Gestão. Em alternativa os alunos podem optar por realização da 
nova UC Gestão, perdendo a frequência obtida na UC Gestão e Marketing. 

Engenharia Alimentar Análise Sensorial Biotecnologia Alimentar 

Engenharia Alimentar 
Tecnologia Alimentar I e/ou 
Tecnologia Alimentar II 

Operações Unitárias II 
Tecnologia Alimentar 

Os alunos com frequência válida em alguma das UCs do plano de estudos anterior, terão assegurada a 
possibilidade de realização de avaliação a estas UCs e neste caso é a estas UCs que se devem inscrever; 
para efeitos académicos, a realização das UCs Análise Sensorial, Tecnologia Alimentar I e Tecnologia 
Alimentar II assegura a creditação às UCs Tecnologia Alimentar, Biotecnologia Alimentar e Operações 
Unitárias II. Em alternativa os alunos podem optar por realização das novas UC, Biotecnologia 
Alimentar e Operações Unitárias II, perdendo a frequência obtida nas UCs anteriores.  

 

 

 


