Documentação necessária para Admissão a Provas de Doutoramento


Requerimento (anexo 1);



tese provisória em versão digital - gravação em formato PDF;



resumos da tese provisória em português e em inglês (com um máximo de 300 palavras), acompanhado de 5
palavras-chave e índices em versão digital - gravação em formato PDF;



se a tese é redigida em língua inglesa - resumo desenvolvido da tese provisória em português (entre 1200 e 1500
palavras) em versão digital - gravação em formato PDF;



curriculum vitae em versão digital - gravação em formato PDF;



parecer do(s) orientador(es) em versão digital - gravação em formato PDF;



BI/CC em versão digital - gravação em formato PDF;



emolumento: 550€ (dados de pagamento enviados pelos serviços após submissão do processo).

O processo deverá ser submetido na plataforma SGA (http://sga.fmh.ulisboa.pt/login/index.php), devendo para o efeito enviar
um e-mail para servicosacademicos@fmh.ulisboa.pt para que seja criada essa possibilidade.
NOTA: Ver exemplo de capa de tese e de 1ª página para as teses provisórias e definitivas (após defesa) em anexo.

RAMOS E ESPECIALIDADES DE DOUTORAMENTO
Ramo em Educação, nas especialidades de:

Ramo em Motricidade Humana, nas especialidades de:

Didáctica da Educação Física e Desporto

Actividade Física e Saúde

Educação Especial

Biomecânica

Educação para a Saúde

Dança
Comportamento Motor
Ergonomia
Fisiologia do Exercício
Psicologia do Exercício e do Desporto
Reabilitação
Sociologia e Gestão do Desporto
Treino Desportivo
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Recibo nº
Euros:
Doc.Fin.nº_________________________
Data:

Requerimento de Admissão a Provas de Doutoramento

/

/

Ass.:
(anexo 1)

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Científico

Solicito a Vossa Exa. que me admita à prestação de provas de doutoramento, disponibilizando para o
efeito a informação que se segue, bem como, os documentos referidos no Regulamento de
Doutoramento:
Nome___________________________________________________Nº Estudante________________
e-mail___________________________________________________Nº Telefone_________________
Provas requeridas no Ramo de ___________________________________________na Especialidade
de ________________________________________________________________________________
Título da Tese:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Palavras-chave (5): __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Orientador(es):

(Indicar nome e instituição)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tomei conhecimento do procedimento de elaboração da capa.
Autorizo que a FMH me comunique por telefone ou por correio eletrónico os despachos, editais e outras informações relacionadas com a minha
atividade académica
Não autorizo que a FMH me comunique por telefone ou por correio eletrónico os despachos, editais e outras informações relacionadas com a minha
atividade académica, devendo a mesma ser exclusivamente estabelecida sob a forma de ofício (registado e com aviso de recção)

Cruz Quebrada, ________ de ____________________ de 20___
ass: ___________________________________________________________
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Modelo de Capa da Tese Provisória
Universidade de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana

Espaço reservado a imagens ou gráficos (caso existam/pretendam)

Documento Provisório

Título da Tese

Nome completo do Autor

Orientador(es): Prof. Doutor … (Nome completo) Prof. Doutor … (Nome completo)

Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor em … (ramo e especialidade, se aplicável)

Ano de conclusão

Modelo de Capa da Tese Definitiva (após defesa)
Universidade de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana

Espaço reservado a imagens ou gráficos (caso existam/pretendam)

Título da Tese

Nome completo do Autor

Orientador(es): Prof. Doutor … (Nome completo) Prof. Doutor … (Nome completo)

Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor em … (ramo e especialidade, se aplicável)

Ano de conclusão

Modelo de 1ª página da Tese Definitiva (após defesa)

Universidade de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana

Espaço reservado a imagens ou gráficos (caso existam/pretendam)

Título da Tese
Nome completo do Autor

Orientador(es): Prof. Doutor … (Nome completo) Prof. Doutor … (Nome completo)

Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor em … (ramo e especialidade, se aplicável)
Júri: [o Júri deve ser indicado aqui exatamente da mesma forma como consta no Edital, com a mesma informação e pela
mesma ordem. O orientador não deve ser retirado]
Presidente:
Vogais:
Instituições Financiadoras e âmbito (se aplicável)
Ano de conclusão

