
 
 

[ DOUTORAMENTO EM BELAS-ARTES ] 

 
Termo de aceitação de co-orientação dos trabalhos preparatórios da tese   

 

Nota: Esta declaração deverá ser devidamente preenchida e assinada pelo(a) co-orientador(a) da tese de 
Doutoramento e ser entregue juntamente com o relatório do Seminário de Investigação Orientada. 

De acordo com o Regulamento de Estudos Pós-Graduados da Universidade de Lisboa (Despacho n.º 
4624/2012, de 30 de Março), a elaboração da tese de Doutoramento deve efectuar-se sob a orientação de um 
professor ou investigador doutorado da Faculdade de Belas-Artes. O orientador da tese de Doutoramento deve 
ser da especialidade escolhida pelo doutorando. Em casos devidamente justificados, a Comissão de Estudos 
Pós-Graduados pode designar, para além do orientador, um máximo de dois co-orientadores. O co-orientador 
pode ser um professor ou investigador doutorado de outra instituição de ensino superior e ou de investigação 
científica, nacional ou estrangeira (desde que esse co-orientador seja da especialidade assinalada pelo 
doutorando), reconhecido como idóneo pela Comissão de Estudos Pós-Graduados. 

 

 

Doutor(a) …………………………................................................................................................................... (nome do co-

orientador), Professor / Investigador (riscar o que não interessa) …………………….……………………….…………. (indicar a 

categoria) da ………………….................................................................................................................... (indicar o nome 

da instituição de origem), declaro que aceito co-orientar os trabalhos de preparação da tese de Doutoramento em 

Belas-Artes, na especialidade de ………………………………………………………..……….. (indicar a área de especialização 

do Doutoramento), de ……………..……………………………………………………………………………….……………………………………….. 

……………………………………………………..……………………………….………… (nome completo do candidato). 

 

Anexar pelo doutorando:  

(1) Currículo académico e científico do(a) co-orientador(a) proposto(a) (apenas no caso de professores ou investigadores doutorados de 

outras instituições de ensino superior e/ou de investigação científica) 

(2) Documento fundamentando a necessidade de nomeação de co-orientador (máximo 2 páginas A4) 

 

_______________________________, ______ de __________________ de 20 ___. 

 

 

 

 

[Assinatura do(a) co-orientador(a) da tese] 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal 
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