Procedimentos de Admissão a Provas de Mestrado – Dissertação/Relatório
Documentos a entregar:


Requerimento (em anexo);



5 exemplares em suporte digital (devidamente identificados, por ex: cópia da capa reduzida) do
documento provisório (de preferência em CD ou DVD, podendo também ser admitida a entrega em PEN,
mediante entrega de termo de responsabilidade), contendo ainda o resumo da dissertação, em português
e em inglês, o curriculum vitae e 10 palavras-chave;



Parecer do(s) orientador(es);

Pagamento de 200€
Prazos de entrega:
- 15 de junho;
- 16 junho a 31 de outubro;
- 1 novembro a 15 de março (pagamento +10€ inscrição em época especial);
Documento definitivo



O documento assumirá carácter definitivo após a realização das provas e, quando for caso disso, após a
confirmação pelo presidente do júri da introdução das alterações solicitadas;



O candidato procederá então, num prazo de 10 dias úteis após a defesa, à entrega mediante
Requerimento, de 3 exemplares da Dissertação/Relatório em suporte digital.

NOTAS:


Os resumos não deverão exceder as 200 palavras;



Para os Mestrados na área do Desporto: se pretender que 1 exemplar do documento definitivo seja
enviado para a Biblioteca Nacional do Desporto, deverá entregar um exemplar suplementar da mesma.

Exemplo de Capa

UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO/RELATÓRIO

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Só para os
documentos
provisórios

Dissertação/Relatório de Estágio elaborado com vista à obtenção do Grau de Mestre em ........
Orientador:
Júri:
De acordo com o Edital da constituição do júri,
aprovado em Conselho Científico

Autor do documento
Ano (da aprovação)

Só para os
documentos
definitivos

G.D.Nº

_____________________

Euros
Doc.Fin.nº_________________________
Data:

/

/

Ass.:

Requerimento de Admissão a Provas de Mestrado – Dissertação/Relatório
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Científico
Solicito a Vossa. Exa. que me admita à prestação de provas de mestrado, disponibilizando para o efeito
a informação que se segue, bem como, os documentos referidos no Regulamento de mestrados da
FMH.
Nome______________________________________________________________________________
e-mail________________________________________________Nº Estudante___________________

Curso de Mestrado iniciado a _____/_____/________
Requer provas no Mestrado em / na especialidade _________________________________________
__________________________________________________________________________________
Título da Dissertação/Relatório (riscar o que não se aplica)________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Orientador(es) – indicar nome completo e instituição de origem: ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tomei conhecimento do procedimento de elaboração da capa.

Cruz Quebrada, ________ de ____________________ de 20____
ass: ________________________________________________________

