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Despacho RT/C-71/2020 

Funcionamento do Curso de 
Estudos Avançados em 
Métodos, Técnicas, e Práticas 
de Investigação em Psicologia  

Sob proposta dos órgãos legal e estatutariamente competentes da Escola de Psicologia, ao 
abrigo do disposto nos artigos 4º e 132º do Regulamento Académico da Universidade do Minho, 
publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2020, pelo despacho 
n.º 778/2020, determino que o funcionamento para o ano letivo de 2020/21, do curso de 
Estudos Avançados em Métodos, Técnicas e Práticas de Investigação em Psicologia, a que se 
reporta o Despacho RT/C-37/2020, ocorra nas seguintes condições: 

1. O numerus clausus do curso é de 15. 
2. O número mínimo de inscrições para que o curso possa funcionar é 8. 
3. O curso decorre ao longo do 2º semestre de 2020/21 e do 1º semestre de 

2021/2022. 
4. O período letivo tem início no dia 22 de fevereiro de 2021, respeitando o previsto no 

calendário escolar constante do anexo 1 ao Despacho RT 57/2020, no que concerne 
a períodos letivos e de avaliação. 

5. As candidaturas têm lugar entre 01 e 15 de Dezembro de 2020. 
6. A divulgação dos resultados das candidaturas decorre até ao dia 22 de Dezembro de 

2020. 
7. As inscrições decorrem entre os dias entre 4 e 8 de janeiro de 2021. 
8. As taxas de frequência do curso têm o valor de 917,00 euros. 
9. O regime e restantes normas a aplicar ao funcionamento do ciclo de estudos são as 

que constam do Regulamento Académico da Universidade do Minho (despacho RT-
03/2020) e de outros normativos que estejam em vigor. 

10. A seleção dos candidatos é efetuada com base nos seguintes parâmetros: (1) mérito 
académico e científico do candidato; e (2) objetivos e motivação para frequentar o 
curso. Estes parâmetros são aferidos através da avaliação de: (A) curriculum 
vitae; (B) carta de motivação e de objetivos; e (3) em entrevista. 
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