Aluno n.º ____________________

CICLO DE ESTUDOS CONDUCENTE AO
GRAU DE MESTRE
Admissão às Provas Académicas

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Científico do Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa

Nome __________________________________________________________, natural de ___________________,
filho(a) de ___________________________________________________________ e de _____________________
_____________________________________________, portador(a) do B.I./C.C. n.º __________________, emitido
pelo Arquivo de Identificação de ____________________________, válido até _____/_____/_______, residente em
_______________________________________________________, Código postal _________-_______________,
telefone nº ______________, e-mail_______________________________________________________________,
situação profissional _________________________________________________, solicita a V. Exa. a admissão à
prova para defesa e discussão pública da Dissertação/ Relatório de Estágio/Trabalho de Projeto do Ciclo de
Estudos Conducente ao Grau de Mestre em ________________________________, na área de especialidade
de ____________________________________________, com a tese intitulada”___________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________”, nos termos do disposto no
art.º 17º, do Regulamento de Estudos de Pós-Graduação da Universidade de Lisboa.
(Despacho n.º 2950/2015, publicado no DR.II Série, nº 57 de 23 de março de 2015).
* Declaro que, caso o IEUL opte por comunicar o Despacho por correio eletrónico, o requerente consente que seja
efetuado para o endereço eletrónico por si indicado.

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, em _____ de _______________________ de 201__.
_____________________________________
(Assinatura)

Anexos: - Parecer do Orientador, devidamente fundamentado;
- Declaração referente à disponibilização para consulta digital através do Repositório Digital da Universidade de Lisboa;
E um dos seguintes conjuntos [opção a) ou b)]:
Opção a)
- 5 exemplares da Dissertação/Relatório de Estágio/Trabalho de Projeto;
- 5 exemplares do Curriculum Vitae atualizado;
- 2 Cópias do trabalho final em suporte CD-ROM ou similar.
Opção b)

- 5 Pen Drives, cada uma contendo a Dissertação/Relatório de Estágio/Trabalho de Projeto e o Curriculum Vitae
atualizado. As Pen Drives deverão estar identificadas individualmente com os dados constantes na capa do trabalho final;
- 1 Pen Drive adicional apenas com o Curriculum Vitae.

Recebido e conferido: ___________________
___/___/_____

Instituto de Educação
Universidade de Lisboa
ENTRADA
Data ____ /____/ 201___
Nº __________ Proc.º __________
Formulário VII

