
    

 
Instituto de Ciências Sociais 

 
  

REQUERIMENTO DE PROVAS DE MESTRADO 
 

Nome completo:  __________________________________________________________________________________  

Doc. Identificação nº: __________________  Tipo de documento:  _____________________________________________  

Morada:  ________________________________________________________________________________________  

Telef/Telemóvel:  _______________________  e-mail: ____________________________________________________  

Número de aluno:  ________________________  

Mestrado:  _______________________________________________________________________________________  

Modalidade:  ____________________________  

Título:  _________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Orientador:  ______________________________________________________________________________________  

Categoria: __________________________________  Universidade:  _________________________________________  

Coorientador (quando aplicável):  ______________________________________________________________________  

Categoria: __________________________________  Universidade:  _________________________________________  

Requer a realização de provas de Mestrado.  

Para o efeito, nos termos do art.º 120º do Regulamento Académico da Universidade do Minho, anexa: 

− 1 exemplar, em papel, da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio e do curriculum vitae; 
− 1 exemplar, em formato digital, da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio, bem como do respetivo resumo 

em português e inglês ou francês, do curriculum vitae e da Declaração que ateste a originalidade da dissertação, do trabalho de 
projeto ou do relatório de estágio (em pen drive devidamente identificada); 

− Parecer(es) do(s) orientador(es); 
− Declaração relativa ao depósito da dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio no RepositoriUM. 

Sim Não 
 

  
Autorizo o ICS a captar imagens durante o decorrer das provas de mestrado e a sua utilização no quadro da divulgação das 
atividades do ICS. 

  
De futuro, autorizo ser contactado(a) pelo ICS para receber informações (divulgação de eventos; formações; oportunidades de 
emprego/estágios, entre outras). 

 

 
 
Braga, _____ de _________________ de ______ 
 

_______________________________________ 
Assinatura do aluno  
 
 
IMPORTANTE 

A admissão a provas fica condicionada à confirmação da aprovação em todas as unidades curriculares da componente letiva do 
ciclo de estudos. 

Os trabalhos de mestrado (dissertação, trabalho de projeto, relatório de estágio ou outros) devem obdecer às regras de formatação 
gráfica e depósito estabelecidas no Despacho RT-31/2019. 

 
Versão 03  |  11/04/2019 

Preenchimento reservado aos Serviços 
 
Recebido 
 
_______/______/_________  
 
 
________________________________ 
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