Admissão a provas públicas
Doutoramento

Nome completo

N.º Mecanográfico

Nº Doc. Identificação
ORCID (*)

Tipo Doc. Id.
-

-

CC

BI

Outro

(*) Facultativo

-

Curso
Morada
Código Postal

-

Localidade

Telf./Telm.

Email
Língua em que pretende que as provas sejam realizadas: Português

Inglês

Título da tese
Título da tese
em inglês
Orientador
Instituição
E-mail
ORCID

Telemóvel
(*)

-

-

(*) Facultativo

-

Co-orientador
Instituição
E-mail
ORCID

Telemóvel
(*)

-

-

(*) Facultativo

-

Co-orientador
Instituição
E-mail

Telemóvel

ORCID (*)

Grau anterior:

-

Licenciado

-

Mestre

(*) Facultativo

-

Nota final

Doutor

Ano Letivo ______/______

Ao abrigo do Artigo 28.º do Regulamento Geral dos Ciclos de Estudo Conducentes ao Grau de Doutor, solicito que me seja atribuído o Título de Doutoramento Europeu, uma vez que me encontro regularmente inscrito num curso de doutoramento da UTAD
e realizei um período de investigação de, pelo menos, um trimestre, como parte de um trabalho de preparação de tese de doutoramento, numa Universidade de um País Europeu que não Portugal, ao abrigo de um protocolo celebrado entre a UTAD e essa
outra Universidade, pelo que, anexo, sob pena de o pedido ser indeferido previamente, documentos comprovativos, de acordo
com a regulamentação em vigor.
Assinatura (assinar apenas se pretender requerer o Título)
Ao abrigo do n.º 5 do Artigo 16.º do Regulamento Geral dos Ciclos de Estudo Conducentes ao Grau de Doutor, junto a este requerimento os seguintes elementos:
a) 1 versão em pdf da tese;
b) 1 versão em pdf do curriculum vitae;
c) Parecer(es) do(s) orientador(es), em papel salvo quando o doutorando se apresenta a provas sob sua exclusiva responsabilidade.
Declaro que a formatação do trabalho entregue cumpre o disposto no Despacho n.º 14167/2015, de 1 de dezembro de 2015.

O candidato

Recebido por

Data ____/____/______

Data ____/____/______

Ass:

Ass:
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Código MEF

