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Despacho Assunto: Transiçao para Bolonha de estudantes de doutoramento
N.° 3612009

Pretendondo-se esclarecer e definir os direitos e dovores dos estudantes admitidos antes ou depois de 25 de
Marco de 2006 (data da entrada em vigor da Loi it0 74/2006) em doutoramento 2pré-Bolonha” da Faculdade e
que ainda o nao torminaram;

Tendo em considoraçào 0 Oficio Circular n.° 13/2009 do Magnifico Roitor da Iinivorsidado Nova do Lisboa, do
20 de Marco do 2009, o Dospacho 1/CC/2009 do Presidente do Consoiho Ciontifico do 15 de Junho do 2009 e o
provisto no art.° 61.° da Lei n.° 74/2006 do 24 de Marco sobre a transição curricular entro Os cursos “pré” e
“Bolonha”, dotermina-so:

1. Os estudantos cuja intonção do doutoramonto foi aprovada antos do 25 do Marco do 2006 0 quo tém 0

diroito do torminar 0 doutoramento ao abrigo da logislaçao o regulamentos aplicávois antes daquola
data, passarao a pagar uma propina igual a dos prograrnas do doutoramonto a partir do proximo ano
loctivo para os quo obtiveram aprovaçâo da intonçâo de doutorarnonto ha mais do seto anos, ou a
partir da data em que conipletaram sete anos sobro a moncionada aprovaçäo, indopondentemente do
qualquor forma de isenção parcial ou total da mesma do quo gozavam anteriormonto;

2. Os ostudantos cuja intonçäo do doutoramento foi aprovada depois do 25 do Marco do 2006 0 antes do
inicio do ano lectivo em quo so iniciou o ofoctivo funcionamonto do programa de doutoramento para
quo transitarn, quo não ostojam ainda formalmonto registados no sisterna de gestâo academica da
Faculdade (CLIP) como ostudantes do urn programa do doutoramonto, deverão candidatar-so ao
prograrna para quo transitam durante o més do Novornbro do 2009, através do sistema do gestâo
académica, sob pena de perderom a qualidade do ostudantos do doutoramento da Faculdade;

3. Compete a Divisâo Académica divulgar a conteüdo deste despacho junta dos estudantes nas
condiçOes 1) e 2) e apoiar os coordenadores de todos Os programas de doutoramento da
Faculdade no registo no sistema de gestâo académica desses estudantes.

Adicionalmente, a Divisâo Académica registara no sistema de gestao académica Os estudantes
de doutoramento não inscritos em programas doutorais.
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