MINORS MULTIDISCIPLINARES/TRANSVERSAIS AO NÍVEL DO 2º
CICLO
FAQs

− Quem deve submeter as propostas?
O pedido da CEMinors foi apenas enviado para os presidentes dos departamentos e
presidentes das estruturas transversais, pois as ofertas de minors comprometem
recursos dos departamentos que têm de ser devidamente tomados em conta. Em
consequência, na segunda fase, a submissão da proposta deve ser efectuada
exclusivamente pelos presidentes dos departamentos e das estruturas transversais. No
caso de propostas interdepartamentais, a submissão deve ser efectuada com CC para os
presidentes de todos os departamentos envolvidos.

− Que documentos devem ser submetidos na 2ª fase?
Deve ser submetida a proposta de minor propriamente dita (anexo 1 submetido na 1ª
fase actualizado e completado com a informação requerida para a 2ª fase; anexo 2 com
as UCs das cadeiras que integram o minor), assim como pareceres dos presidentes dos
departamentos envolvidos na oferta do minor. Sempre que possível devem ser incluídos
pareceres externos elaborados por personalidades de competência e idoneidade
reconhecidas.

− Onde indicar se um minor proposto na 2ª fase resultar da fusão de dois ou mais minors
submetidos na 1ª fase ou integrarem outras valências?
Essa situação pode ser explicitada no início do anexo 1.

− Poderão ser efetuadas propostas de minors com origem num único departamento?
Sim,
desde
que
os
mesmos
sejam
oferecidos
como
formação
complementar/multidisciplinar a alunos de múltiplos cursos não alinhados com as áreas
do departamento, devendo envolver preferencialmente mais do que uma área científica
do departamento.

− É necessário que todas as UCs dos minors sejam novas?
Não é necessário que todas as UCs do minor sejam novas.

− É possível propor um minor só com UCs já existentes nos planos curriculares oferecidos
pela escola?
Sim, é possível desde que o conjunto dessas UCs conduzam a um minor consistente com
os princípios e objectivos delineados na call, nomeadamente a pertinência da sua
menção explícita no diploma.

− Será dado algum tipo de preferência a Minors que não incluam novas UCs no processo
de selecção de Minors?
Não será dada necessariamente preferência a minors que não incluam UCs novas. No
entanto, sendo possível, a proposta de um minor baseado unicamente em UCs já
existentes proporciona uma melhor gestão de recursos.

− As UCs oferecidas podem/têm de integrar algum plano curricular de um curso de 1º ou
2º ciclo do IST?
Não é obrigatório que as UCs integrem um plano curricular de 1º ou 2º ciclo do IST. Apesar
de os minors serem dirigidos a alunos de 2º ciclo, o plano de estudos pode integrar UCs
de 1º ciclo (no máximo de 12 ECTS).

− Um Minor tem que poder ser frequentado por alunos de todos os 2os ciclos do IST, ou
apenas por um subconjunto?
De preferência, um minor deve ser oferecido ao maior número possível de alunos
provenientes de formações diversas, mas não é necessário que seja dirigido a todos os
alunos do 2º ciclo do IST, sem excepção. No entanto, um minor não deve ser dirigido
apenas a alunos de um conjunto muito restrito de 2os ciclos do IST. É de salientar que um
aprofundamento numa temática dirigida a um conjunto limitado de 2os ciclos
consubstancia uma especialização e deve ser oferecida no âmbito dos cursos conferentes
de grau e não dos minors.

− Qual será a estrutura prevista para os minors nos cursos?
As UCs do minor a frequentar pelos alunos devem corresponder a 18 ECTS. Podem ser
consideradas UCs de 3 e 6 ECTS, sendo possível oferecer 24 ECTS dos quais serão
escolhidos 18 ECTS. Admitem-se ainda propostas que ofereçam 30 ECTS, desde que neste
caso contenham 12 ECTS obrigatórios para todos os alunos a frequentar o minor. Tendo
em conta a estrutura de funcionamento dos semestres prevista no PERCIST, e caso o
minor opte por incluir UCs de 3 ECTS (2 UCs), estas devem funcionar ambas no 1º
semestre. Assim as estruturas curriculares possíveis são (note-se que o 1º semestre aqui
referido tanto pode ser no 1º como no 2º ano do 2º ciclo):
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