COMISSÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE 3.º CICLO DE FILOSOFIA
ATA N.º 1 /2018
Ao(s) 28 dia(s) do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, pelas 12 horas, na sala
2.01, reuniu a Comissão Científica de Curso de terceiro ciclo de estudos conducente ao grau de Doutor em Filosofia, convocada pelo respetivo Diretor de curso, Professor Doutor André Barata, com o ponto único:
- Definição dos critérios para a seleção e seriação dos candidatos ao ciclo de estudos.
Relativamente aos critérios para a selecção dos candidatos ao ciclo de estudos, a
Comissão decidiu que serão selecionados os candidatos com habilitação o grau de
Mestre ou equivalente legal. Serão ainda selecionados candidatos detentores de um
currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos (ver alínea d) do n.º1 do artigo
17.º do Decreto-Lei n.º74/2006, de 24 de março).
No que concerne aos critérios de seriação, foram acordados pela Comissão Científica do Curso os seguintes fatores de seriação A, B, C e respetivos valores:
-

Fator A = Natureza do curso e do estabelecimento de ensino em que foi obtida a aprovação no 1.º ciclo de estudos – grau Licenciado, traduzido pelos
valores:

5 val

Curso de ensino universitário na área científica de Filosofia

4 val

Curso de ensino universitário nas áreas científicas das ciências sociais ou jurídicas

3 val

Curso de ensino universitário em outras áreas científicas

2 val

Curso de ensino politécnico em área científica das ciências social e humanas, ou letras

1 val

Curso de ensino politécnico em outras áreas científicas

-

Fator B = Classificação do grau de Mestre ou equivalente legal, na escala de
0-20. Aos detentores de um currículo escolar, científico ou profissional reconhecido como atestando capacidade para admissão, será atribuído, para o
efeito, uma classificação de 10 a 20 valores.

-

Fator C = Apreciação do currículo académico, científico, técnico e profissional na área da especialização a que se candidata, traduzido pelos valores:

5 val

Pelo menos um artigo publicado em revista internacional com peer-review

4 val

Pelo menos um artigo publicado em revista nacional com peer-review

3 val

Currículo na área científica de Filosofia superior a 5 anos

2 val

Currículo na área científica de Filosofia até 5 anos

1 val

Sem currículo na área

Fórmula de cálculo aplicada:
A nota de candidatura é uma classificação na escala de 0 a 200, cujo resultado é
arredondado às décimas, considerando como uma décima o valor não inferior a
0,05, calculada através da aplicação da fórmula: NC = (A/5 x pa + B/20 x pb + C/5
x pc) x 200

