Reitoria

Circular
VRT/GD-09/2014

Considerando:
- A recente publicação do Regulamento Académico da Universidade do Minho (RAUM) no Diário
da República, 2.ª série, n.º 156, de 14 de agosto de 2014;
- As consequentes alterações regulamentares introduzidas na atribuição do grau de doutor;
- Que o RAUM entra em vigor no ano letivo de 2014-2015;
- Que, no ano letivo de 2013-2014, a data limite para entrega de teses de doutoramento é 31 de
outubro de 2014, de acordo com o estabelecido no respetivo Calendário Escolar.
Em consequência e por forma a esclarecer os procedimentos a adotar relativos a provas de
doutoramento, informa-se o seguinte:
1. Aos processos respeitantes a provas requeridas a partir de 1 de novembro de 2014,
aplica-se o disposto para o efeito no RAUM;
2. As provas requeridas até 31 de outubro de 2014 verificarão o estabelecido no
Regulamento do Ciclo de Estudos Conducente à Obtenção de Grau de Doutor pela
UMinho (Despacho RT-01/2007, de 3 de janeiro), sem prejuízo de o requerente poder
optar por juntar ao requerimento de admissão a provas os elementos referidos no n.º 1
do artigo 136.º do RAUM;
3. A declaração a que se refere a alínea g) do n.º 1, do artigo 136.º do RAUM, cujo teor
se reproduz em anexo, deve integrar a tese de doutoramento e ser inserida em folha
própria imediatamente antes dos agradecimentos do autor, obedecendo às normas
gráficas estabelecidas para a formatação de teses de doutoramento (Despacho RT32/2005, de 14 de junho).
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