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De acordocom o estabelecidono Artigo 46o-Cdo Decreto-Lein.o 74/2006,de24 de
Março, com a redacçãodada pelo Artigo 2o do Decreto-Lei n.o 10712009,de 25 de
Junho,asinstituiçõesde ensinosuperiordeveú possibilitara aosseusalunosa inscrição
e frequência dos seus ciclos de Estudo em regime de tempo parcial. Dando
cumprimentoa estadeterminaçãolegal,estabeleçoo:
Regimede Estudantea Tempo Parcial

Artigo 10.
(Âmhito)
l . Podemser frequentadosem regimede tempoparcial todos os ciclos de Estudo
minishadospela Universidadeda Madeira.
2. Em situaçõesdevidamentefundamentadas,
o ConselhoCientífico do Centro de
competências com participação maioritária num ciclo de Estudos poderá
decidir pela impossibilidadeda implementaçáo,paraesseciclo de Estudos,do
regimede tempoparcial.
Artigo 2o.
(Limites)
1 . No regime de estudantea tempo parcial, o estudantepoderá inscrever-seaté a
um miáximode 30 ECTS por anolectivo.
2. Nos ciclos de estudo,cuja organizaçãonão contemplea existênciade ECTS, o
estudanteem regime de tempo parcial poderá inscrever-seaté a um máximo de
N/2 ucs, sendo N igual ao maior número inteiro menor ou igual ao quociente
entre o número de créditos totais do curso e o número de anos curricuiares do
curso.
Artigo 3".
(Tramitação)
l . o regime de estudantea tempo parcial só pode ser requerido, no acto de
inscrição,no início de cadaanolectivo.
o regimede inscriçãoe frequênciaem regimede tempo parcial é concedidopor
ano lectivo.
Artigo 4".
(Propinas)
1. O montanteda propina anualapagarpelo estudanteem regimede tempoparcial
equivalea 70oÁdo valor aplicadoao estudanteem regime de tempo integral,no
correspondente
Ciclo de Estudos.
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2. O montantegtobal das propinaspagÍ!Ítparacompletarum Ciclo de Estudos,
do regime de tempo parcial, nÍüo
usufruindotrãnsitóriaou pénnanónfemente
poderáser inferior ao uulo. pago poï um aluno que' em regime de tempo
integral,completeo Ciclo deEstudosno númeromÍnimodeanos.
Artigo 5o.
(Normnfiansitóría)
a tempo
o pedidopafaaobtençãodo regimede estudante
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