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REGULAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES DE OPÇÕES LIVRES 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O conjunto de ECTS de Opções Livres tem como objectivo complementar a formação 

principal de forma a proporcionar ao estudante a possibilidade de adequar a sua 
formação ao seu perfil pessoal e às tendências da oferta profissional existente.  

 

Artigo 2.º 

Formato da UC de Opção Livre 

O conjunto de ECTS de Opções Livres do currículo do estudante pode ser cumprido 

de acordo com as seguintes modalidades (sem prejuízo de créditos obtidos em 

programas de mobilidade): 

1º Ciclo: 

i)  Opções Pré-Major. 

ii) Opções HACS  (Humanidades, Artes Ciências Sociais) 

Em qualquer destes casos, não é necessária aprovação do Coordenador de Curso, 

mas a escolha será condicionada à lista predefinida  de UCs. 

2º Ciclo: 

i) Opções completamente livres, não necessitando da aprovação da coordenação, 

caso sejam UC de 2º ou 3º ciclos de estudo1 do IST.  

ii) Opções na área de formação principal (Opções de Especialização), onde a escolha 

será condicionada a partir de uma lista predefinida de UCs). 

iii) Um Minor (bloco de 18 ECTS numa área de formação complementar e 

multidisciplinar à área principal do ciclo de estudos do estudante, não contendo 12 

	
1		As UCs que fazem parte de um Minor do IST, sem fazer parte de um ciclo de estudo, não pertencem 
ao conjunto de opções livres.	
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ECTS de UC oferecidas equivalentes às do curso do 2.º ciclo de estudos que o 

estudante frequenta, nem UC oferecidas equivalentes às dos 1.º ciclos que frequentou 

- ver regulamento de Minors); não sendo necessária aprovação do Coordenador de 

Curso a escolha é condicionada a uma lista de Minors predefinida. 

 

Artigo 3º 

Método de seriação 

A escolha das opções livres está condicionada à existência de vagas disponíveis nas 

UCs para escolhas de opção livre e/ou ao critério de seleção, quando aplicável, das 

HACS ou Minor . 

 

Artigo 4º 

A creditação das UC’s escolhidas como Opções Livres tem de ter em conta se o 
número de ECTS é igual ou superior ao número de ECTS de uma Opção Livre. 

 


