Recepção

Reservado aos Serviços

N.º ENTRADA _________ / AD/____

Despacho

DATA

______ / ______ / 20_____

RECEBI _______________________

Serviços Académicos
Requerimento – Admissão de Provas

Nome: __________________________________________________________________________________________________ N.º ___________
Curso: ____________________________________________________________ E-mail: _________________________ Tel. ________________

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 formato digital da dissertação/trabalho de projeto/relatório de estágio
∙ 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 formato digital da versão final da dissertação/trabalho de projeto/relatório de estágio
∙ Parecer do(s) membro(os) do júri (atestando eventuais correções sugeridas pelo Júri)

 Prova de Doutoramento – 3.º Ciclo de Estudos
No âmbito do Regulamento do grau doutor anterior a 2/10/2019

Regime instituído com a Alteração do Regulamento do grau
doutor de 2/10/2019 *

 No ato de requerimento de admissão a provas:

 No ato de requerimento de admissão a provas:

∙ 6 (seis) Exemplares da Tese

∙ 6 (seis) exemplares da Tese, ou trabalho equivalente, em formato

∙ 2 (dois) Exemplares da Tese em CD-ROM

digital

∙ Parecer do(s) orientador(es)

. 6 (seis) exemplares do Curriculum Vitae em formato digital

∙ 6 (seis) Exemplares do resumo da tese em português, se autorizada a

∙ Parecer do(s) orientador(es)

redação da tese noutra língua (sempre que aplicável)

∙ Declaração de compromisso anti–plágio
∙ Declaração de confidencialidade de dados, se aplicável
∙ Documento, emitido pelos Serviços Académicos, comprovativo da
aprovação nas unidades curriculares do curso de doutoramento onde
constem as classificações obtidas, se aplicável

 Após realização das provas:

 Após realização das provas:

∙ 2 (dois) Exemplares da Tese

∙ 2 (duas) cópias em papel da versão final

. 2 (dois) Exemplares do resumo da Tese em português (sempre que

∙ 2 (duas) cópias em formato digital da versão final

aplicável)

∙ Parecer do(s) membro(os) do júri (atestando eventuais correções

. 2 (dois) Exemplares da Tese + resumo da tese em português em CD-

sugeridas pelo Júri)

ROM (em formato PDF)
∙ Parecer do orientador do júri (atestando eventuais correções
sugeridas pelo Júri)

* Ao selecionar esta opção declara a sua opção por este regime.
 Prova de Doutoramento – Regime Especial de Apresentação da Tese
 No ato de requerer as provas:
∙ 6 exemplares do Curriculum Vitae
∙ 6 exemplares da Tese, ou trabalho equivalente, em formato digital

Data: _____ /_____ /__________
GAI011r6

O(A) Requerente, ___________________________________________
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