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Pedido de Admissão a Provas de Mestrado 
 
 
Exmo. Sr. 
Presidente da Comissão de Estudos Pós-Graduados 
 
_____________________________________________________________________________(nome), estudante 

n.º _____________, inscrito(a) no Mestrado em __________________________________________, nascido(a) a 

____/____/______, com o Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade / Passaporte n.º ____________________ - 

_____, válido até ___/___/_____, com o telefone/telemóvel _____________________ e endereço de correio 

eletrónico _______________________________________________________, vem, ao abrigo do artigo 41º do 

Regulamento de Estudos de Pós-Graduação da Faculdade de Belas-Artes (Regulamento n.º 931/2016, de 14 de 

outubro), solicitar a admissão ao ato público de defesa de trabalho final de Mestrado, com o titulo 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

tendo como orientador o(a) Professor(a) Doutor(a)_______________________________________________ 

(nome do(a) orientador(a)) e como co-orientador(a) (se aplicável) o(a) Professor(a) Doutor(a) ________________ 

____________________________________________________ (nome do(a) co-orientador(a)). 

Junto se anexam os seguintes documentos necessários para instruir este requerimento, de acordo com a 

regulamentação acima referida: 

 Trabalho final (5 exemplares)   Declaração de divulgação SIBUL 
 Curriculum vitae (5 exemplares)   Declaração do(a) orientador(a) 
 Trabalho final em suporte digital (1 exemplar)  Outros ________________________ 

 
 

 Declaro que autorizo que todas as comunicações e notificações sejam efetuadas através 
de correio eletrónico. 

 
Peço deferimento, 
 
Lisboa, _____  de _______________________ de 20____ 
 
O Requerente 
 
 
 
_______________________________________________ 

Receção 
 
O(A) Funcionário(a): ________________________ 
 
Data:  _____ / _____ / ________ 
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Informação 
 Núcleo Académico e de Mobilidade: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho 
 Comissão de Estudos Pós-Graduados: 

Funcionário:  
Data:  

Assinatura do Presidente: 
Data: 

 
 
Proposta de Júri:  
  
Presidente:  

Vogal:  

Vogal:  

 
 
 
Reservado ao Núcleo Académico e de Mobilidade 
 
Acompanhamento do Processo 
 
Atualização de dados no CSE (tema do trabalho final) e verificação do nome do orientador na respetiva declaração  
Verificação do pagamento do pedido de admissão a provas  
Verificação de avaliação positiva a todas as unidades curriculares do curso (exceção Seminários)  
Envio de e-mail ao orientador a solicitar proposta de Júri  
Redação de edital com nomeação de Júri   
Assinatura do edital pelo Presidente da Comissão de Estudos Pós-Graduados  
Introdução no CSE do Júri e da data de aprovação  
Preparação de teses e folhas de rosto para levantamento pelo Júri  
Envio de e-mail ao Júri para levantamento das teses, ou envio via postal  
Envio de e-mail ao orientador para agendamento da prova pública  
Marcação de sala para a prova pública  
Notificação ao aluno da data da prova pública  
Notificação ao Júri da data da prova pública  
Publicação da data da prova no site da Faculdade  
Entrega das teses sobrantes ao orientador para disponibilização ao aluno após a prova  
Registo da nota da prova pública no processo do aluno  
Cálculo da média final de curso (verificação da data de entrega da tese para aferir qual a forma cálculo a aplicar)  
Averbar selo branco nos originais de atas  
Inserção da conclusão do Mestrado no RENATES  
Separação da tese e CD para entrega na Biblioteca da Faculdade  
Assinatura da funcionária da Biblioteca no formulário de admissão a provas académicas  
Arquivo de todos os elementos no processo de aluno  
 


