A Tese de Doutoramento

1. A Tese de Doutoramento deve ter no mínimo 80 mil palavras e não deve ultrapassar as 100
mil, excluindo a bibliografia, com o texto dactilografado a dois espaços e as notas de rodapé a
um espaço. O corpo do texto deve ser todo na mesma língua. Cada Tese deve incluir, na
abertura, o número aproximado de palavras, bem como um resumo do argumento que não deve
ultrapassar as 300 palavras.
2. A dissertação pode ser impressa ou policopiada e na sua capa e primeira página devem
constar o nome da Universidade e do Instituto, o ramo científico e a especialidade em que se
insere, o nome do orientador ou orientadores, o nome do candidato e o título da dissertação
conforme modelo exemplificado no Regulamento de Doutoramento da UCP acessível na página
da UCP.
3. Sob requerimento do doutorando, pode a Direcção do Instituto, ouvida a Comissão
Especializada do Conselho Científico, autorizar a apresentação de dissertação escrita em língua
estrangeira. Neste caso, ela deve ser acompanhada de um resumo em português de, pelo
menos, 1200 palavras.
4. Conforme despacho reitoral NR/C/0141/2010 os alunos podem requerer o título de
“Doutoramento Europeu” mediante o cumprimento de todos os requisitos mencionados no
referido despacho.

Documentos necessários à entrega da Tese de Doutoramento
No acto da entrega da Tese, o Doutorando deve entregar:
1. 3 exemplares da tese de Doutoramento em papel;
2. 1 exemplar da tese de Doutoramento em suporte digital;
3. 3 exemplares do Curriculum Vitae;
4. 1 carta do orientador a confirmar que a tese está em condições de ser entregue;
5. Declaração assinada a autorizar arquivo da tese no repositório institucional da UCP;
6. Declaração de honra atestando a originalidade da tese de Doutoramento;
7. Carta de pedido de prestação de provas.
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