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» Exma. Comissão de Estudos Pós-Graduados da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa:  

Nos termos da Deliberação da Comissão de Estudos Pós-Graduados de 24 de Julho de 2014, venho pela presente requerer a prorrogação de até 60 
dias consecutivos, com vista a que possa proceder às correções finais e impressão da tese/trabalho de projeto/dissertação.   
Entendo que, de acordo com a Deliberação supramencionada, só poderão beneficiar desta prorrogação os alunos cuja situação de fase de conclusão 
do trabalho final seja comprovada pelo(s) respetivo(s) orientador(es) - através do preenchimento do(s) espaço(s) seguinte(s) - e que não sejam deve-
dores de propinas. Compreendo ainda que pelo adiamento da entrega do trabalho final, e aquando da sua entrega, será cobrada um emolumento 
calculado nos seguintes termos: pelos primeiros 15 dias consecutivos de prorrogação: 45 EUR; do 16.º ao 30.º dia consecutivo de prorrogação: 90 
EUR; do 31.º ao 60.º dia consecutivo de prorrogação: 180 EUR.    

Ano Letivo 2016/2017 

 
 
 

[Assinatura do Requerente] 

[Reservado ao orientador] 

1. Parecer do orientador 

Doutor(a) ________________________________________________________ Professor / Investigador (riscar o que não interessa) 

_________________________________ (indicar a categoria) da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, confirmo que o(a) 

estudante acima encontra-se em fase de conclusão do trabalho de dissertação/projeto/tese, pelo que cumpre os requisitos para benefi-

ciar da prorrogação de até 60 dias consecutivos, necessária para proceder às correções finais e impressão do trabalho.  

 
O(A) orientador(a):  
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[Reservado ao Núcleo Académico e de Mobilidade] 

Reúne as condições para beneficiar da pror-
rogação de entrega do trabalho?  

Sim  

Não   

[se não, indicar os motivos da recusa]   

 
O(A) Funcionário(a):  

Obs. 
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[Reservado ao co-orientador] 

2. Parecer do co-orientador 

_______________________________________________________________________________ (indicar o nome do co-orientador) 

__________________________________ ______________________________________________________________ (indicar as funções 

profissionais e instituição a que o co-orientador se encontra vinculado), confirmo que o(a) estudante atrás encontra-se em fase de con-

clusão do trabalho de dissertação/projeto/tese, pelo que cumpre os requisitos para beneficiar da prorrogação de até 60 dias consecuti-

vos, necessária para proceder às correções finais e impressão do trabalho.  

 
O(A) co-orientador(a):  
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