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Júto avio dlcudlo
guia sobÊ lrocediMtos â âdoptarrc âúbito de
!Írihúção .lo titìno de "Dortorúdto
Empe!', qe o6@ôu â @úordâ@i. .t61€

Cd os n lhds cìbpribãto6,

O rrsiúnte doCosello Cì€úínco,

(ftoÌ. uouror hmdo

MaÌques)

I

r /t/

paraefetosdeêirbuição
Procedimêntos
a adoptâr
do
tÍtulodê DOtiÌORAtúENÍo
EURoPEU
O ConseÌho
CientiícÕ
dãUniversidêdê
dêAvekô.reündôêmP enárionodia24 deJanero
de 2007,aprcvou
a proposla
de âtbuiçãodotil! o de DoutoÍamento
Europeu"
aos
gerâis
gÍau
cândldalosq!e,
EunndoosÍequisilos
indispensáveis
à oblenção
do
de doutor
pelêUfiversìdadè
pelaleiponlguesa
deAvêro,nÕmêâdâmente
os mpostos
e peos
preencham
rêcLâmenrÕs
âplicáves
dãuniveBidâdè
dèAveiro,
cumuatÌvamenle
as
I -AdefesadâlesedeDouioÍãmento
mê€çê Õêcordodêpelomênosdois
pólessoresperlencenles
a d!âs nstluiçõesde ensno superiorde doispaises
europeusquenãoPodusal,medianteÍelatóriopÈviopositÌvore atvamenteao
mênusc.íosubmetido
2 - Pe Õmenosum membÍÕdojúf selaofgifárlode uma nsilliçáo de ensno
supê.iordêum pâiseuropêuquê não Poiugal;
3- Umaparleda detesãda tesededoutorêmeosejalelanumalinquaoÍjcialda
comuôldadê(UE)quenãoa pôrluguesai
4 - A tesêde doutoÍamênto
tenhãs do p3rcã menleprepâradã
comorêsuladode
um peiodo de invesllsação
de pelomenosum trlmestre
Íealzãdonlm ollrc pais
euúpêuquenáoPonuga,comprovâdodocumentâmentepeainslituçáo
eslrângenâ
de acohlmento.no ânblo e nôstemos de protocoo celebrâdo
enlÍe
essâ nstluiçáoe â Universldade
de AveÍo.
Eslapbpóstãfô iSuâlmente
aprovadê
em Se.âdodê Unlvêrcldãdê
de AveÍo em 16de
dê 16 de JLlhode 2003
Em €hlão de Comissão
Coordenadorado
Conseho Cientiíìco
quedêleian sef preenchldas
parâvêriÍÌcação
do
íorêmcarifcâdasês condiÇões
cumpfimento
dês d sposições1 a 4 aclmareÍefdês.Assm
ã. os relatorcs(djsposção 1.) deveÍão seÍ pÍopostospe a C94Esã9.lQj9!tj&3_ç98

!csp9!s3!ü!3C9-d!!epE-s!b!e-êjrc3-!e

&paÌaaprovâçãopeLô

dÍeclo no Íaba ho
CorselhoCiêntifÌcônãodevendotêrldoouâld!èrênvolvimento
èm êp€.iêÇão,sendoãindadesejâveLmenlê
o undosdêinstituqõesdstinlas
daquea ôndêo cênddâtoêstâSlo!
O oficio do ConselhoCìêntiÍco confìmando ã.provãção dos nomesdos
relátoÌes,conjugadocom a ãnálisédo têor dos pareceÉsescritosâ lèvâra
cabo pêlojúri, sêre de rcíerênciapáraâ verificaçãodo prenchimento da
b. O mêmbÍodojúrioriqinárodê umainstiluição
dê €nsinosupeÍlorde um pais
êurÕpeuqLenão
Polruga(disposição
2 )dêvêráiSuâlmên1e
ser uma personaldade
semenvov mentodiÊctonolrabaho do cânddalo
O èditâlcóm a publlcaçãoda consttuição do júÍ1,conlugadocom a Èstante
inromâçâo ê documeniaçãôdisponivêl(cV do candldato,púhllcaçõese
comunicaçóes,etc.),seNede refêrênclapahvetificação do pBênchimênlôda
c. O prctô.ôÕlormaenlreã inslituÇãoêst6ngêÌae â Unjversdade
de AveÍo
(dlsposção4)poderásersubslituido
porumâorooosta
fundãmenlada
oor oaÍledâ
ComissãoCenlilcê com rêspon
sãbilidàdedÌêcla sobÍêa áreadedoutoÍamenlo
reconhecendo
o méntoda inslitLçãoemcaLsapa.aa finaldadeem vista a aprovar
ÕeloConsêho Cieniilico
O protocoloiniêÍnstitúcionalou o ofcio do ConselhoCienúficoconfimando o
Ì.conhêcimè.to d. iGtituição.m causãparaef€itosd€ acolhìmentoduÉnte o
pèÌiododè investigaçãode pelohenos umtrihêstÈnum outro paÍs europeu

quenãoPortugal,
conjugadocom
ô docümento
oriúndodã rèrèridâi.stituição
confimandoa duraçãodo esÉgio',pèrDitea verificação
do prêénchimento
da
NêslasckcLnsláncias,.o
moúenlodeprêstação
deprcvasdedoutoÍamento
ô
p.oÉssodo canddêlo
quereque@!
a atribuçãodotilllo de Ooutofamento
Europeu.
devedinclunbdaa documenração
necêssária
â venÍcêção
do preenchiúênto
dos
requisios1.,2. e4 anlêsrêfe dos.
O p@nchihenlod. disposiçào
3. implicaquepêtômenosümapartesignificativa
da apresentação
da têsepoÌ pãrtêdo candidato
(ër a ÌevisãodoBtâdo do
conhecimento,
a àprêsentaçéo
dehetodologiãdeinvesügação,
ou âindaã
âprcsêntãçâo
è discu$ãodôs esultadosêrpãrimèntris),
pa.te
ê
da discússão,
sejamieitasnumalÍnguaofici.! dacomunldadeque
náoâ portusuesa.
A actáÍnaldeveráinclui.mãnção
êxplicitaao cúfrprih€ntodè todosos requisiros
acimaEfèridos,
emetendopãra.n€xôos documentós
cohprcvãtìvosdo
p€.nchimêntodêstasdisposiçõès.
Akibuiçõêsdo ConselhoCientiÍco
â ÂprovaÍãproposla
de Íêaiôresene.nos,soicita.eanêxâr
âo processo
os
Íespeciivospareceres(dispôsição
1)
b Aprova.aproposlâ
dejúÍi(dispos
ção2 )
c Aprovar
o protocÕ
interinstitucionâtou
o
o Ecônheômenlo
do méritodâtnsfiuição
de
âcohiúento(disposiçãô
4)
â. Vêriícâro leordospâ@ceres
dosrelato.es
enenose conímaro preench
mênlodâ
b.
c
d.
è
Í.

VêriícârêconÍmâropeenchimentodâ
dsooscão2.
Vêrncârê conímâro Deenchimentoda
dlsooscão
3.
pèenchlme.ro
Connrmaro
dâdisposição4.
Ap€ciêromérilodaleseios termosgêrâisregulamenrâ€s.
Se apllqivel,
rèqistaf
explclanenlêêmaclãqueo p.ocesso
de prepaÍa*oê dêfesa
delesepÍeencheu
os equ slos i.disoênsáveis
á
côncessão
do Ìituo de
'DollóÉmento
pea Univers
Europeu'noslemôseslâbetêcidos
dadedeAveiro

Alrlbuiçóesdos Séruiços
Académicos
pb@ssocom
a. lnslruiro
â documentação
ne@ssána
aocLmpnmenlo
dásfunções
b. Assêssorar
o funcionâme.lo
do Júrlnoslermos
usuâis.
emoênculafnoaooo
à
êaboraçãô
dãactâiinâL
contendo
tôdââ informâção
necessána
à eventuatu
teÍior
emssaodecêrlidão
mmprcvativada
obtênção
dotitutode .Doltoramento
Eu@pe!.
Av€Ío l0 dê Fevêrêibde 2009

'AÍêÍeÍênca(nãdisposiçãôa duraçáo
deumpeíodode nvêsfq
ìà
lJimesrÉ
reârizâdô
numourrcpalseubpêuquénáDPoÍtuganãoimpticâ
n*ess*âmenlêufr
peÍiodo
delÍêsmesessemlnlêÍúDçáo
D€xa-seaoJúriâoôssbi dâdêdeconsideraÍ
qualmenlevá
idâssitúâçóesenvolvendo
dlvê6ôsesËsiostotaando mas doquetÍèsmeses
seeslas luaçãoonfisoEÍcla€m€nleo
c0mprmento
dosobject
vosdeJormâç:o
e inlesraÇão
emambiente
disrinlo
dainsliluiçáo
deoÍigem

