REGULAMENTO DO PROGRAMA DOUTORAL EM ENGENHARIA CIVIL
DA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UA)

Artigo 1º
Registo e criação do Doutoramento em Engenharia Civil
Na sequência dos procedimentos de adequação do Doutoramento em Engenharia Civil
criado pelo Despacho Nº 9946/98, 2ª série, publicado no DR 134 de 12 de Junho de 1998,
foi registada, na Direcção-Geral do Ensino Superior, do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, com o nº R/B-Cr 231/2009, a criação do Doutoramento em
Engenharia Civil ministrado na Universidade de Aveiro ao nível do 3º Ciclo, doravante
designado por Programa Doutoral em Engenharia Civil da Universidade de Aveiro ou,
simplesmente, PDCiv-UA, cuja estrutura curricular e plano de estudos está descrita no
Despacho n.º 690/2010, publicado no DR, 2ª série, N.º 6 de 11 de Janeiro de 2010.
Artigo 2º
Órgãos de gestão do Programa
1. A gestão do PDCiv-UA é assegurada pela sua Comissão Científica, presidida por um
Director, indicado pelo órgão legal estatutariamente competente, com um mandato de
3 anos.
2. A Comissão Científica do Programa é constituída por três elementos do respectivo
corpo docente, incluindo o Director que propõe os restantes membros para os lugares
de Vice-Director e Vogal, a confirmar pelo órgão legal estatutariamente competente.
Artigo 3º
Atribuições da Comissão Científica do PDCiv-UA
1. Compete à Comissão Científica do PDCiv-UA (CC-PDCiv-UA):
a. A gestão do PDCiv-UA.
b. Gerir os procedimentos de divulgação nacional e internacional do PDCiv-UA.
c. Propor a distribuição de serviço docente do PDCiv-UA, para aprovação nos
órgãos competentes da Universidade.
d. Aprovar a admissibilidade dos candidatos, o orientador e co-orientadores (caso
existam).
e. Aprovar a componente curricular, de acordo com os pontos 2 e 6 do artº 4º do
presente regulamento e o plano de trabalhos de investigação, proposto pelo
orientador e co-orientadores (caso existam), nos termos do artº 7º do presente
regulamento.
f. Aprovar a renovação da inscrição de estudante de doutoramento do PDCiv-UA, a
efectuar de acordo com o art 61º do Regulamento de Estudos da Universidade de
Aveiro (Diário da República, 2.ª série — N.º 109 — 5 de junho de 2012).
g. Propor ao Conselho do Departamento os júris de doutoramento, ouvido o
orientador e co-orientadores (caso existam).

2. Compete ao director do PDCiv-UA zelar pelo seu bom funcionamento, promovendo
as acções constantes do ponto anterior, e representá-lo oficialmente.
Artigo 4º
Organização e funcionamento do PDCiv-UA
1. O PDCiv-UA é organizado segundo um sistema de créditos que inclui uma
componente curricular com 60 ECTS e uma componente de investigação com o
objectivo de elaboração de uma tese original com 180 ECTS.
2. O plano de estudos da componente curricular é aprovado individualmente para cada
aluno, pela CC-PDCiv-UA, com base na proposta do orientador e co-orientadores
(caso existam).
3. A renovação da inscrição de estudante de doutoramento do PDCiv-UA, a efectuar de
acordo com o art 61º do Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro, está
sujeita à aprovação prévia, por parte da CC-PDCiv-UA, do relatório de actividades do
aluno de doutoramento, o qual deve ser confirmado pelo orientador e co-orientadores
(caso existam).
4. A CC-PDCiv-UA publica o elenco das unidades curriculares com condições para
funcionar na parte curricular do PDCiv-UA, incluindo as unidades curriculares de
cursos de mestrado ou de outros programas de doutoramento que se considerem
adequadas.
5. Tendo em consideração o currículo do candidato, a CC-PDCiv-UA pode reconhecer
ao aluno equivalência a unidades de crédito da componente curricular. Este
reconhecimento deve ser feito com base na proposta do orientador e co-orientadores
(caso existam), nos casos em que tal proposta existe.
6. O plano de trabalhos de doutoramento, proposto conjuntamente pelo aluno e
orientador (e confirmado pelos co-orientadores quando existam), deve incluir o
estado da arte, relatar o trabalho eventualmente já desenvolvido pelo aluno e uma
descrição detalhada do trabalho a desenvolver.
7. O trabalho de investigação conducente à preparação da tese de doutoramento tem
uma duração normal prevista de 6 semestres consecutivos de trabalho em tempo
integral.
8. O Programa está aberto ao envolvimento de entidades e instituições públicas ou
privadas que acolham projectos de investigação acautelando-se a harmonização dos
interesses das organizações externas neles envolvidas com as exigências que um
doutoramento impõe.

Artigo 5º
Duração dos estudos
1. É admitida a frequência em regime de tempo parcial nos termos da lei e regulamentos
aplicáveis.

2. A obtenção do grau de doutor, no âmbito do PDCiv-UA, obriga cada aluno a uma
frequência mínima de quatro anos em tempo integral ou o seu equivalente em tempo
parcial.
3. Em circunstâncias excepcionais, e a requerimento do aluno, o prazo de entrega da
tese pode ser antecipado relativamente aos três anos dedicados ao desenvolvimento
do trabalho de investigação, ou prorrogado, nos termos do Regulamento de Estudos
da UA, sendo o requerimento efectuado respectivamente até 90 dias antes da data em
que o aluno pretende entregar a tese ou do termo do prazo estipulado.
4. O requerimento referido no ponto anterior é submetido à CC-PDCiv-UA.
Artigo 6º
Condições de acesso
Para ingressar no PDCiv-UA, os candidatos devem satisfazer as condições estabelecidas
na legislação nacional e no Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro. Em
particular, devem respeitar pelo menos uma das seguintes condições:
a. Possuir o grau de Mestre ou um segundo ciclo de formação superior em
Engenharia Civil ou áreas afins;
b. Ser titular do grau de Licenciado e detentor de um currículo escolar e/ou
científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando
capacidade para a realização deste ciclo de estudos pela CC-PDCiv-UA;
c. Possuir um currículo profissional e/ou científico reconhecido como relevante e
apropriado pela CC-PDCiv-UA.
Artigo 7º
Calendário, candidaturas e propinas
1. As candidaturas ao PDCiv-UA estão abertas em permanência, estando o início da
parte curricular de cada aluno condicionada ao calendário semestral das actividades
lectivas da UA.
2. Não sendo obrigatório, os candidatos podem efectuar a sua candidatura já com uma
proposta de tema e orientador de tese.
A candidatura é efectuada por meio da entrega de um requerimento, dirigido ao
Presidente do Conselho Científico, na Secção de Graus e Títulos dos Serviços
Académicos da UA, instruído com os seguintes documentos:
- Documento comprovativo de que o candidato reúne as condições de acesso referidas
no artº 6 do presente regulamento;
- Curriculum vitae actualizado, datado e assinado;
- Caso exista, o candidato deve apresentar ainda (i) Indicação do orientador e coorientadores (caso existam); (ii) Termo de aceitação do orientador e co-orientadores
(caso existam); (iii) Proposta de plano de trabalhos da investigação, subscrito pelo
candidato, pelo orientador e pelos co-orientadores (caso existam).
3. O montante das propinas é fixado anualmente por despacho do Reitor da
Universidade de Aveiro, sob proposta da Comissão Científica do PDCiv-UA.
Artigo 8º

Tese e provas de doutoramento
1. A tese deve ser apresentada em versão provisória, devendo ser acompanhada de um
parecer do orientador e co-orientadores (caso existam).
2. O júri de doutoramento é proposto pela CC-PDCiv-UA, nos termos do artigo 3º, nº 1,
alínea g) do presente regulamento e da legislação e regulamentos em vigor.
3. As provas de doutoramento realizar-se-ão na Universidade de Aveiro nos termos da
legislação e regulamentos em vigor.
Artigo 9º
Casos omissos
Os casos omissos deste regulamento serão apreciados pela CC-PDCiv-UA, com base na
aplicação do Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro.

