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1. Formulário; 
 Submission Form; 
 

2. Dois exemplares impressos da tese provisória (capa de acordo com o modelo em vigor); 
 Two printed copies (cover according to applicable template); 
 

3. Oito dispositivos de armazenagem USB contendo 3 ficheiros em formato pdf: tese provisória (tam. 
máximo 64MB), CV, resumo/abstract e resumo alargado (conforme modelo); 

 Eight USB storage devices containing 3 files: thesis (max. 64MB), CV, resumo/abstract and 
extended abstract in Portuguese (according to applicable template); 

 

4. Dois exemplares impressos do Curriculum Vitae; 
 Two printed CV’s; 
 

5. Dois exemplares impressos do resumo da tese provisória, em Português e em Inglês conforme 
modelos em vigor. Caso a tese esteja redigida em Inglês ou noutra língua oficial da EU, é 
necessário também um resumo alargado em Português (1200 a 1500 palavras e 5 palavras-
chave); 

 Two printed copies of resumo/abstract according to applicable template. If the thesis is written in 
English or other EU language, an extra extended abstract in Portuguese should be delivered (1200 
to 1500 words and 5 keywords); 

 

6. Declaração de todos os membros da Orientação Científica, na qual afirmam que têm 
conhecimento que a tese vai ser entregue na Área de Pós-Graduação (deverá constar o título da 
tese). Este documento deverá ser redigido em papel timbrado do 
Departamento/Instituição/Empresa onde exercem atividade. 
Statement of all members of the Scientific Supervision, in which they affirm that they are aware 
that the thesis will be delivered in the Post-Graduation Academic Unit (must include the thesis title). 
This document must be written on letterhead of the Department/Institution/Company where they 
carry out activity. 

 

7. Declaração do aluno – trabalho novo e original. 
 Statement from the student declaring that is presenting a new and original work. 
 

8. Declaração de aceitação de divulgação, publicação e/ou cedência de direitos de autor sobre tese 
de doutoramento 
Reproduction Release Rights for Copyrighted and Proprietary Rights Material 
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