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Funcionamento das Unidades Curriculares do Doutoramento em Ciências Veterinárias 

 

O doutoramento em Ciências Veterinárias (DCV) da FMV-ULisboa prevê no artigo 2º do 

seu Regulamento a realização de unidades curriculares (UC) obrigatórias, num total de 12,5 

ECTS, e de UC opcionais, num total de 7,5 ECTS. O Regulamento não estipula um determinado 

período para realização destas UC, devendo contudo o estudante ter nelas obtido aprovação 

antes de entregar o documento provisório da sua tese. Assim, o estudante poderá escolher a 

altura que lhe seja mais conveniente para as realizar, devendo nesse ano formalizar a sua 

inscrição às UC que pretende frequentar. 

Como está descrito no quadro abaixo, algumas das UC funcionam anualmente 

(Experimentação Animal e Seminário de Investigação) enquanto outras funcionam em regime 

bienal, ou seja, de dois em dois anos (Epistemologia, Estatística em Ciências Biológicas e 

Delineamento Experimental). Este ano letivo (2016-2017) funcionarão as seguintes UC, nos 

períodos e horários descritos: 

 

Períodos e horários de funcionamento das UCs do DCV – ano letivo 2016-17 

1 
16, 17, 23 e 24 de Fev; 2, 3, 23, 24, 30 e 31 de março; 6, 7, 20, 21, 27 e 28 de abril; e 4 de maio 

2
 1, 2, 8, 9 e 22 de junho 

 

Unidades 

Curriculares 
ECTS 

 

Coordenador 
Frequência de 

funcionamento 

Período de 

funcionamento 

Horário semanal 

Dia           Horas 

Epistemologia 1,0 Prof. Luís Costa  Bienal Abril-Maio 6ª feira 15-17:30 

Estatística em 

Ciências Biológicas 
4,0 

Prof. Luís Telo da 

Gama 
Bienal 

16 de fevereiro a 4 

de maio 
1
 

5ª feira 

6ª feira 

14-18 

9:30-

13:00 

Delineamento 

Experimental 
2,0 

Prof. Luís Telo da 

Gama 
Bienal 1 a 22 de junho 

2
 

5ª feira 

6ª feira 

9:30-

13:00 e 

das 14-18 

 

Experimentação 

Animal 
4,5 Prof. Luís Tavares Anual 6-17 março         2ª a 6ª 9-18 

Seminário de 

Investigação 
1,0 Prof. Luís Costa Anual Ano letivo   
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Estas UCs não têm limitações de inscrições, excepto a Experimentação Animal. Esta UC 

funciona em paralelo com o curso do mesmo nome que a FMV-ULisboa oferece para o exterior 

e tem custos de funcionamento elevados. Terão prioridade na inscrição nesta UC os alunos 

inscritos no DCV há mais tempo. Os restantes terão todos os anos oportunidade de se 

candidatar, devendo contactar previamente o coordenador da UC.  

A UC de Seminário de Investigação funciona durante todo o período lectivo do ano 

escolar, num modelo específico, o qual está descrito no seu programa.  

Como em qualquer outro ciclo de estudos, a creditação de formação anterior que possa 

dispensar a frequência de alguma(s) destas UC deverá ser solicitada através de requerimento 

entregue na Secretaria da FMV, no qual são indicadas as UC realizadas e as UC que se 

pretendem ver creditadas. 

  

    O Presidente do Conselho Científico da FMV-ULisboa 

             Rui Caldeira 
                         (Prof. Catedrático) 

 

 

 


