FLUL / Serviços Académicos
ENTRADA
Data ______ / _____ /
__________

Parecer ______________________
Em ____ / ____ / __________
O Director de Área
_____________________________

Proc. N.º _______________

Registo de Programa de
Pós-Doutoramento

Doc. N.º ________________
O Funcionário
____________________________

Deliberação__________________
Em ____ / ____ / __________
O Presidente do C.C.
_____________________________

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Científico

(Nome completo) ______________________________________________________________________________,
portador(a) do documento de identificação (C.C. /B.I./ Passaporte) n.º ___________________, válido até
___/___/____,

residente

em

__________________________________________________________________,

contacto telefónico _____________, correio electrónico ____________________________________________, com
as seguintes habilitações:
 Doutoramento em _________________________________________________________________, realizado
na Universidade de _____________________________________________, país _________________,

vem propor o seu Programa de Pós-Doutoramento em (área científica) _____________________________________,
subordinado ao tema __________________________________________________________________________,
sob a orientação científica de ____________________________________________________________, no âmbito
do Centro/ Departamento/ Programa _________________________________________________________________
no ano-lectivo 20____/ 20____, nos termos do disposto nos artigos 45.º, 46.º e 47.º do Regulamento de Estudos de
Pós-Graduação da Universidade de Lisboa, e de acordo com a deliberação da Comissão Coordenadora do Conselho
Científico da FLUL de 25 de Março de 2015.

Junto apresenta os seguintes documentos:

□

Documento comprovativo do doutoramento;

□

Curriculum Vitae actualizado;

□

Plano de trabalho, com indicação dos objectivos gerais, resultados esperados e cronograma;

□

Parecer científico do(a) orientador(a) ou orientadores(as).

Se se trata de Investigador Visitante, indicar:
- instituição de origem:__________________________________________________________________
- período de duração do Programa de Pós-Doutoramento: de ___/___/____ a ___/___/____
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Se aplicável, indicar os Seminários em que se inscreve:
1) _______________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________
4)_______________________________________________________________________________________

Lisboa, _____ / _____ /_____

_______________________________________________________
(O/A Proponente)

Taxa de Registo (1) (2)

Direcção de Gestão Financeira e Património

(1) Destinada a suportar os encargos relacionados com o Programa,
designadamente: seguro de acidentes pessoais, acesso à internet e
correio electrónico, cantina e biblioteca.
(2) Taxa anual paga integralmente e de uma só vez de acordo com a
tabela em vigor.
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