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Tendo em consideração a necessidade de adaptar a tramitação des proves pOblicas de doutorarnento ao

conjunto da nova legislaçao e regulamentos aplicãveis aos programas de doutoramento;

Ouvido o Conseiho Cientutico (CC) e apos análise no Conselho Executivo (CE), determina-se:

1) Os estudantes de doutoramento que pretendarn submeter-se a provas pi~bIicas de defesa de tese, deverao

submeter urn requerirnento dirigido ao Presidente do Conseiho Cientifico, no qual declara aceitar as
condiçOes constantes do artigo 21.° do Regularnento Geral dos Ciclos de Estudos da FCT/UNL

Conducentes ao Grau de Doutor da UNL (3.°ciclo de estudos superiores) no que diz respeito so direito de

divulgaçao da dissertaçao pela FCT/UNL e pela UNL;

2) 0 requerimento referido no ponto anterior deve ser acompanhado:

a. De uma declaração do coordenador do prograrna de doutorarnento atestando que o estudante
preenche as restantes condiçOes regulamentares pare a obtençâo do grau de doutor,
norneadarnente:

i. parte escolar composta por unidades curriculares concluida, não existente, ou
declaração de que o aluno foi dispensado da mesma; exames de qualificaçao

concluidos com éxito se requeridos; parecer positivo da comissao de
acornpanharnento de tese se o estudante nAo esté dispensado da mesma;

N. no caso de alunos sem comissão de acompanharnento de tese devera ser
apresentada urna declaraçao do orientador, e co-orientadores quando existam, de
que tornou(ararn) conhecimento da versão da dissertaçâo que acompanha o pedido

do aluno e que concorda(m) I discorda(m) que o estudante possa requerer as proves

corn base na rnesrna;

Ni. no caso de alunos sem orientador, que se auto-proponham a provas, declaraçâo de

autorizaçao do CC;

b. De trés exemplares irnpressos e de urna côpia ern suporte digital da dissertação e do

curriculurn vitae (C\~) do candidato, ambos em formato PDF (.pdf);

c. Sempre que a cornissäo de tese ou 0 orientador(es) concorde(rn) corn o pedido de provas, 0

pedido pode ser simultaneo corn o envio de uma proposta de jUri; no caso contrArio, o
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conjunto do processo será enviado ao CC para audiçao do aluno, e posterior pedido de

forrnulaçâo de proposta de jOn, caso o aluno mantenha o pedido de provas pOblicas, ou

reinicio do processo, caso o aluno decida alterar a dissertaçao;

3) Urns vez recebido o requerimento e a proposta de JOn, a Divisâo Académica (DA) procedera a verificaçäo

do processo do aluno no sistema de gestão acadérnica e sO enviará ao CC a proposta de JOn para

apreciaçâo se 0 re9isto do processo do aluno estiver completo (parte escolar composta por unidades

curriculares registada; exarnes de qualiflcaçao registados se requeridos; designação da tese e dados sobre

Os orientadores; dados sobre a cornissão de acompanharnento de tese quando exista e côpia do seu

parecer; pagarnento das propinas exigiveis regularizado; ...);

4) Após a recepçao do edital referente as provas de doutorarnento, enviado pela Reitoria, o CC, via a DA,

enviará aos membros do JOn, por correio electrOnico, uma carta acompanhada do formulário-resposta, da
versão PDF da dissertaçào, da versão PDF do CV e da versâo PDF do relatOrio de aceitaçâo da cornissão

de acompanharnento, quando exista; uma cOpia da carta, do formulário-resposta e do relatOnio seguirâo

igualmente por correio normal, aconipanhados, no caso dos arguentes, de urn exemplar impresso da

dissentaçao e do CV; os restantes membros do JOn, se deseJarem, poderao solicitar urna copia impressa da

dissertaçao ao estudante;

5) 0 formulánio-resposta permite dar parecer sobre a aceitacAo da dissertacão, indica a nome dos arguentes

aprovados pelo Conseiho Cientifico e permite recusar os mesmos, a solicita, no caso dos arguentes, a
envio de urn parecer sabre a dissertaçao; qualquer parecer negativo a aceitação da dissertaçao deverá ser

fundamentado par urn relatonio e poderé solicitar a sua refanmulação;

6) Os formulãrios-resposta são recolhidas pela DA; se todos as elernentos do jOn tiverern sido favoráveis a
aceitação da dissertaçao e nao contestarern os arguentes propostos pelo CC, a DA podera entao passar a
fase de obtenção da data das provas e, urna vez esta acordada pelos membros do JOn (o orientador deverA

desernpenhar urn papel determinante nesta fase do processo), envia as cartas de convocatonia para as
provas pOblicas, por conreio electrOnico e por correio normal;

7) Caso haja pedido(s) de reformulação ou contestaçao dos arguentes indicados, proceder-se-ã de acordo

corn o artigo 11.0 do Regularnento de Doutorarnentos da Universidade Nova de Lisboa realizando a jOn urna

pnimeira reuniao de deliberação, qua pode sen presencial ou suportada em rneios de cornunicaçao rernota

(telefone, video ou correio electrOnico); se for deliberado solicitar alteracôes da dissertação, serã, por

defeito, dado urn prazo de 60 dias 80 candidato para introduzir as rnesmas e voltar a entregar 3 exemplares

impressos e urna cOpia em forrnato digital da dissentação;

8) A DA assegura o secretaniado do jOd ate ao inicio das provas pOblicas e 0 secretariado de apoio a
elaboração da ada das provas; a secretaria do depantarnento preponderante na execuçâo do curso

assegura 0 apoio ao JOn no inicio e no decurso das provas.
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9) 0 processo do aluno, aprovado ou reprovado na prove pUblica de defesa da tese, deverä conter em suporte

digital no sistema de gestao académica da FCT/UNL pelo menos Os seguintes elementos, quando
aplicéveis ao caso do aluno: registo biográfico do aluno, unidades curriculares realizadas, resultado dos

exames de qualificaçao, deliberaçäo do CC isentando o aluno de realizer as unidades curriculares,

constituição da comissâo de acompanhamento da tese, relatOrio da comissão de acompanhamerito de tese

autorizando a subniissäo da mesma, identiflcação do(s) orientador(es), declaraçoes do coordenador do
programa e do(s) orientador(es), constituicão do JOn, relatôrios dos arguentes e ada das proves pOblicas de

defesa da tese.

10) Compete a IDA assegurar os meios e adaptaçao dos formulanios necessánios a transição progressiva pare

esta nova tramitaçâo dos processos de doutoramento ate ao final do prôximo més de Abnil.

Faculdade de Cléncias e Teonologia, 31 de Janeiro de 2011
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