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REQUERIMENTO DE ADMISSÃO A DOUTORAMENTO 
(curso de doutoramento, com componente curricular) 

 

NOME COMPLETO:  _________________________________________________________________________________  

DOC. IDENTIFICAÇÃO Nº:  _____________________   TIPO DE DOCUMENTO:  ______________________________________  

MORADA:  _______________________________________________________________________________________  

TELEF/TELEMÓVEL:  _____________________   E-MAIL:  ___________________________________________________  

PAÍS DE NACIONALIDADE:  _____________________________________   DATA DE NASCIMENTO:  ____________________  

NÚMERO DE ALUNO:  _____________________ ORCID:  ____________________________________________________  

DOUTORAMENTO (RAMO DE CONHECIMENTO):  ______________________________________________________________  

ESPECIALIDADE (QUANDO APLICÁVEL):  ___________________________________________________________________  

CO-TUTELA: ________  UNIVERSIDADE: _____________________________________________ PAÍS: ________________  

TEMA DA TESE:  ___________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

PALAVRAS CHAVE:  _________________________________________________________________________________  

DOMÍNIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (ÁREA FOS):  __________________________________________________________  

ORIENTADOR 1:  ___________________________________________________________________________________  

CATEGORIA:  ________________________________   UNIVERSIDADE:  ________________________________________  

ORIENTADOR 2 (QUANDO APLICÁVEL):  ____________________________________________________________________  

CATEGORIA:  ________________________________  UNIVERSIDADE:  ________________________________________  

ORIENTADOR 3 (EXCEPCIONAL – NOTA 1):  _________________________________________________________________  

CATEGORIA:  ________________________________  UNIVERSIDADE:  ________________________________________  

 

Documentos em anexo (sem os quais o requerimento não poderá ser considerado):  
 termo de aceitação do(s) orientador(es); 
 plano de trabalhos. 

 

Nota 1: Segundo o nº 2 do artigo 184 do despacho RT-03/2020 (RAUM), excecionalmente, em casos devidamente justificados, 

as UO, em sede de CC, poderão aceitar a inclusão de um terceiro orientador dos trabalhos de investigação. Assim, caso o estudante 
pretenda solicitar a admissão a tese com 3 orientadores deve solicitar aos respetivos orientadores que indiquem num documento 
único as valências distintas de cada orientador, que devem ser complementares e relevantes para o plano de trabalhos a 
desenvolver. 

Declaração de Consentimento: 

 Consinto que os dados pessoais acima descritos sejam recolhidos pela Universidade do Minho com a finalidade de registo na 

plataforma RENATES – Registo Nacional de Teses e Dissertações. 
 

 _______________________________________________________________  
  Assinatura do aluno (deve ser assinado com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital) 

O requerimento, acompanhado dos documentos acima mencionados, deve ser enviado por email para doutoramentos@ics.uminho.pt. 

mailto:doutoramentos@ics.uminho.pt
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