Escola de Arquitetura
Conselho Pedagógico

Deliberação EAUM_CP-1/2020
Tendo em conta o disposto no nº 1 do artigo 170º do Regulamento Académico da Universidade do Minho
(RAUM), o Conselho Pedagógico da Escola de Arquitetura aprova o seguinte procedimento para
requerimento de submissão para provas de mestrado nos ciclos de estudo desta Escola:
1. O requerimento deverá ser preenchido e submetido online, nas datas indicadas no calendário
escolar, em http://alunos.uminho.pt, Portal Académico> Secretaria Eletrónica> Requerimento de
Provas Públicas, juntando os seguintes elementos:
a)
b)
c)
d)

um (1) exemplar da dissertação ou do trabalho de projeto;
um (1) exemplar do curriculum vitae;
parecer(es) do(s) orientador(es) (doc A - modelo em anexo);
declaração provisória para depósito da dissertação no RepositóriUM (Despacho RT - 31 /2019 Anexo 5A)

2. A entrega de três (3) exemplares impressos da dissertação ou do trabalho de projeto deverá ocorrer
nas datas indicadas pela Direção de Curso, na secretaria do respetivo curso.
É imperativo que o documento impresso corresponda integralmente ao documento digital
submetido previamente no portal académico (cf ponto 1). O não-cumprimento desta obrigação
poderá implicar a anulação de todo o processo de submissão.
3. Após a defesa das provas de mestrado, e no prazo máximo de 10 dias, o estudante deverá entregar
na secretaria do curso respetivo:
a) um (1) exemplar, em papel, da versão final da dissertação ou do trabalho de projeto, incluindo,
caso existam, as correções sugeridas pelo júri durante as provas;
b) um (1) exemplar, em suporte digital, da versão final referida na al. a).;
c) declaração atualizada para depósito da dissertação no RepositóriUM (Despacho RT - 31 /2019 Anexo 5B);
d) declaração de confirmação da realização das correções solicitadas pelo júri, assinada pelo
orientador que as verificou (doc B - modelo em anexo);
Escola de Arquitetura, 26 de junho de 2020.

João Cabeleira
Presidente do Conselho Pedagógico

Deliberação EAUM_CP-01/2020 – doc A

PARECER

xxxxxxxxxxx, Professor XXXXX da Escola de XXXXX da Universidade de XXXXXX vem, na qualidade de
membro da equipa de orientação/orientador (anular o que não se aplicar) do estudante xxxxxx, do curso
XXXXXXXX, com o trabalho de xxxxxxx (dissertação/projecto - anular o que não se aplicar ) intitulado
xxxxxxxx, da área científica de xxxxx, declara que os trabalhos previstos no âmbito da sua tese de mestrado
foram concluídos com sucesso.
Assim, considero que o trabalho apresentado pelo candidato reúne a qualidade científica e as condições
necessárias para que o mestrando se apresente a provas de defesa do trabalho para obtenção do grau de
mestre em xxxxxxxx.

Universidade do xxx , dd/mm/aaaa

(assinatura qualificada)
_____________________________
Nome
Categoria
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Deliberação EAUM_CP-01/2020 – doc B

DECLARAÇÃO

xxxxxxxxxxx, Professor XXXXX da Escola de XXXXX da Universidade de XXXXXX vem, na qualidade de
membro da equipa de orientação/orientador (anular o que não se aplicar) do estudante xxxxxxxx, do curso
xxxxxxxxxxx, com o trabalho intitulado "xxxxxxxxxxxxxxx”, declara que as correções indicadas pelo júri no
decorrer da prova de defesa foram integralmente introduzidas na versão final do trabalho que agora se
submete.

Universidade do xxx , dd/mm/aaaa

(assinatura qualificada)
___________________________________
Nome
Categoria

3

