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Despacho Assunto: Pedido de provas püblicas de doutoramento por alunos auto-propostosN. 2 1 2011 (sem orientador cientifico)

Considerando que:

1) Ao abrigo do artigo 33.° do Decreto-Lei fl.0 74/2006, de 24 de Marco, alterado pelos Decretos-Lei
n.°5 107/2008, de 25 de Junho, e 230/2009, de 14 de Setembro, Os candidatos, sem orientador
cientifico, que reUnam condiçOes para acesso ao ciclo de estudos conducentes ao grau de doutor
podem requerer a apresentaçao de urns tese ao ado püblico de defesa;

2) Ao abrigo do Regularnento Geral dos Ciclos de Estudos Conducentes ao Grau de Doutor da
Faculdade de Ciencias e Tecnologia compete ao Conselho Cientifico decidir quanto ao pedido, por
rnaioria qualiflcada de dois terços dos membros em efectividade de funçoes, corn base no curriculo
do requerente, na adequaçâo da tese e num parecer, elaborado por dois especialistas indicados
pelo Coordenador do correspondente programa doutoral, votado favoraveirnente pelo Conselho de
Departamento preponderante na execuçâo do ciclo de estudos;

3) Importa regulamentar em que condiçoes urn candidate, sem orientador cientiflco, pode requerer a
apresentaçao de uma tese ao acto pOblico de defesa,

determina-se:

1) Urn candidato, sem estar macrite em qualquer programa doutoral e sern orientador cientifico, so
poderà requerer a apresentaçao de uma tese ao acto püblico de defesa se nba âltimos trés anos
não tiver estado inscrito num prograrna doutoral da Faculdade ou, case tenha estado inscrito, tenha
preenchido todos os requisites para a obtençâo do grau menos a apresentação da tese;

2) Antes de o Conselho Cientifico proceder a análise do pedido, 0 candidato terá de satisfazer um
pagamento de valor igual ao da propina anual do curso de doutoramento conducente ao grau a que
se candidata, multiplicado pelo nUmero de ECTS do ciclo de estudos a dividir por 60. 0 candidato

nao poderá ser isentado deste pagarnento ao abrigo de qualquer protocolo que regule o valor de
propinas a cobrar pela Faculdade a outros estudantes da instituição a que o candidato pertencer.

Faculdade de Ciencias e Tecnologia, 6 Janeiro de 2011.
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