Receção

Serviços Académicos

N.º Entrada _______/APA/_______

Requerimento – Admissão a Provas Académicas

Recebi ________________________

Data ______ /______ /__________

Nome: __________________________________________________________________________________________________ N.º ___________
Doc. Identificação n.º : _______________ Naturalidade___________________ (Freguesia/Concelho) Nacionalidade _____________________
Filiação: ____________________________________________________ / _________________________________________________________
Residência: _____________________________________________________________________________________________________________
Código Postal ________ - _____ _______________ Telefone _________________ E-mail ____________________________________________
Curso: _________________________________________________________________________________________________________________

Título / Tema / Relatório / Dissertação / Tese:
_______________________________________________________________________________________________________________________

 Prova de Mestrado – 2.º Ciclo de Estudos/Ciclo Integrado de estudos:
 No ato de requerimento de admissão a provas:
∙ 4 (quatro) cópias em papel da dissertação/trabalho de projeto/relatório de estágio
∙ 1 (uma) cópia em formato digital
∙ Parecer do(s) orientador(es)
∙ Declaração de compromisso anti–plágio
∙ Declaração de autorização para arquivo no repositório da UBI/RCAAP
 Após realização das provas:
∙ 1 (uma) cópia em papel da versão final da dissertação/trabalho de projeto/relatório de estágio
∙ 1 (uma) cópia em formato digital da versão final
∙ Parecer do(s) membro(os) do júri (atestando eventuais correções sugeridas pelo Júri)
 Prova de Doutoramento – 3.º Ciclo de Estudos
 No ato de requerimento de admissão a provas:
∙ 6 (seis) Exemplares da Tese
∙ 2 (dois) Exemplares da Tese em CD-ROM
∙ Parecer do(s) orientador(es)
∙ 6 (seis) Exemplares do resumo da tese em português, se autorizada a redação da tese noutra língua (sempre que aplicável)
 Após realização das provas:
∙ 2 (dois) Exemplares da Tese
. 2 (dois) Exemplares do resumo da Tese em português (sempre que aplicável)
. 2 (dois) Exemplares da Tese + resumo da tese em português em CD-ROM (em formato PDF)
∙ Parecer do orientador do júri (atestando eventuais correções sugeridas pelo Júri)

Obs._____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Data: _____ /_____ /__________
RECIBO (a preencher pelo(a) candidato(a))

O(A) Requerente, ____________________________________________
N.º Entrada ________/APA/_______

Declaro que recebi de ______________________________________________________________________________________________________
Portador(a) do Documento de identificação nº ______________________________, o requerimento para admissão de provas de:
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____ /_____ /__________
O(A) Funcionário(a), ____________________________________
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 Prova de Doutoramento – Regime Especial de Apresentação da Tese
 No ato de requerer as provas:
∙ Curriculum Vitae
∙ 8 Exemplares da Tese
∙ 8 Exemplares da Tese em CD-ROM
∙ Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão
∙ 8 Exemplares do resumo da tese em português, quando a mesma se encontra redigida noutra língua
 Após realização das provas:
∙ 4 Exemplares da Tese
∙ 4 Exemplares do resumo da Tese em português (sempre que aplicável)
∙ 15 Exemplares da Tese + resumo da tese em português em CD-ROM (em formato PDF)

 Provas de Agregação (admissão)
Nº de exemplares
Formato
Papel

Formato
Digital

1

-

2
2
2
2
1

2
2
2
2
-

Documento comprovativo do grau de doutor, ou documento comprovativo da qualidade de Professor(a)
da carreira docente universitária ou investigador(a) da carreira de investigação científica portuguesas
Currículo académico, profissional, científico e pedagógico
Relatório sobre uma unidade curricular, grupo de unidades curriculares ou ciclo de estudos
Sumário pormenorizado do seminário ou lição de síntese
Trabalhos mencionados no currículo considerados mais relevantes
Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

Informação:

Despacho de Admissão, quando aplicável:

Comunicação do Despacho de Admissão em _____ /_____ /__________ através do ofício nº ________________________________________
(sempre que aplicável)
Extrato de Despacho publicado na II Série do D. R. nº ________________ de _____ /_____ /__________
Nomeação do Júri: Reunião do Conselho Científico em _____ /_____ /__________
Despacho do Reitor nº ______________ de _____ /_____ /__________
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