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Deliberaçao Assunto: recomendaçoes sobre a constituicão de jUris de doutoramento
N.° 712010

Recomendaçöes do Conselho Cientifico para a elaboracão de propostas de jüris de doutoramento:

1) Para alérn do presidente, 0 jUn deverá ser constituido por urn minirno de quatro vogais,
incluindo 0 oti Os orientadores, se existirern, e os membros da comissão de
acompanharnento de tese, se existirem;

2) Excluindo o presidente, todos Os membros devem ser especialistas no ou nos dorninios
cientificos envolvidos na tese e pelo menos urn deles deve ser urn especialista no tOpico
especifico da tese;

3) A proposta de JUn deve ser acompanhada da indicaçao dos arguentes, não devendo estes

ter colaborado na obtençao de resultados incluidos na tese; pelo menos urn dos arguentes

deve ser urna personalidade externa;

4) Excluindo o presidente, pelo rnenos rnetade dos rnernbros tern de sen constituida por

personalidades externas; para este eteito, entendern-se corno membros internos todos os

mernbros corn vinculo contratual por rnais de urn ano a Faculdade e todos Os orientadores,

sendo os restantes rnernbros externos; ern qualquer hipOtese, pelo rnenos dois mernbros

nao podern ten vinculo contratual por mais de urn ano a qualquer unidade orgânica da UNL.
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5) A apresentação da proposta ao Conseiho Cientifico pressupöe que Os membros propostos
jã foram convidados e que Os mesmos aceitam, em princlpio, a proposta de pertencerem
ao jUn e a proposta dos arguentes.

6) A proposta deve explicitar se as condicoes acima foram respeitadas, ou as razaes porque
não o foram, e conter informaçoes suficientes (e.g. paginas pessoais dos membros
propostos e outras indicacoes) para que as condiçOes acima possam ser julgadas pelos
membros do Conseiho Cientifico de preferencia sem recurso a explicaçoes suplementares.

Aprovado por unanimidade na reuniao plenaria do Conseiho CientIfico de 26 de Maio de 2010. Em
reuniao plenaria do Conseiho Cientifico de 16 de Junho de 2010 foi acrescentada, para
clarificaçao, a frase final do ponto 4).

Faculdade de Ciencias e Tecnologia, 26 de Maio de 2010.

0 Subdirector para o Conselho Cientifico

Prof. Doutor José Legatheaux Martins
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