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DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO A PROVAS DE AGREGAÇÃO 
 
 
 

Em papel: 

1. Formulário; 

2. Dois Currículos devidamente encadernados, com indicação do percurso profissional, das obras e dos 
trabalhos efetuados e das atividades científicas, tecnológicas e pedagógicas desenvolvidas, incluindo as 
atividades de investigação presentes e projetos e programas futuros; 

3. Três Relatórios devidamente encadernados, sobre uma unidade curricular, grupo de unidades curriculares, 
ou ciclo de estudos, no âmbito do ramo do conhecimento ou especialidade em que são prestadas as provas; 

4. Três Sumários pormenorizados, devidamente encadernados, do seminário ou lição sobre um tema dentro 
do âmbito do ramo do conhecimento ou especialidade em que são prestadas as provas; 

5. Deliberação do Conselho Científico sobre as condições de admissão a provas de agregação e habilitação 
no Instituto Superior Técnico, devidamente assinada; 

6. Comprovativo da categoria profissional (Documento emitido pela instituição empregadora); 

7. Cópia do diploma e/ou certidão comprovativo do grau de doutor; 

8. Cópia do Documento de Identificação e NIF. 
 

 
Em suporte digital: 

1. Duas Pens USB, (identificadas com nome e conteúdo) contendo o Curriculum Vitae, Relatório, Sumário do 
Seminário ou Lição e os trabalhos mais relevantes mencionados no CV; 

2. Uma Pen USB, (identificadas com nome e conteúdo) contendo o Curriculum Vitae, Relatório e Sumário do 
Seminário ou Lição (não excedendo 15MB). 
 
 

Pagamento do emolumento – 600,00€ - Os docentes e investigadores de carreira, e os não docentes, contratados 
por tempo indeterminado no IST, estão isentos do pagamento destes emolumentos, bem como os docentes de 
outros estabelecimentos de ensino superior, nos termos dos convénios ou acordos existentes. Cabe ao requerente 
fazer prova de que preenche os requisitos definidos em eventuais convénios/acordos).  

 
 
Informação 
 

Verifique os documentos e modelos no seguinte link: https://posgraduacao.tecnico.ulisboa.pt/titulo-
academico-de-agregado/pedidos-de-agregacao/ 
 
Todos os documentos devem ser submetidos em versão pdf; 
 
 O requerimento a provas de agregação pode ser efectuado via email posgraduacao@tecnico.ulisboa.pt  
ou presencialmente. Caso seja formalizado por email, posteriormente, terá de apresentar os originais dos 
documentos enviados para verificação e entregar os documentos necessários em suporte papel e digital. 
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