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Oficio circular 10/2017

Assunto: Entrega dos exemplares de teses de doutoramento para depósito legal
No âmbito do assunto em título, para efeito de cumprimento do dever de depósito das teses de
doutoramento, previsto no artigo 50.° do regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 74/2006, de 24 de março e republicado pelo Decreto-Lei n.°
63/2016, de 13 de setembro, comunica-se a VExa. o teor do nosso despacho, de 13 de outubro
de 2017, de que junto se envia cópia.

Com os melhores cumprimentos,

Prof. Doutor Joao Saagua
Reitor
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1. Nos termos do artigo 50.° do regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 74/2006, de 24 de março e republicado pelo DecretoLei n.° 63/2016, de 13 de setembro, determino que os doutorados da Universidade
Nova de Lisboa devem entregar os exemplares digital e em papel da tese de
doutoramento, destinado ao depósito legal, nos serviços da respetiva Unidade
Orgânica.
2. De forma a ser cumprido o prazo de 60 dias previsto no n.° 4 do artigo 50.° do regime
jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, os exemplares da tese devem ser
entregues na Unidade Orgânica no prazo máximo de 30 dias, contados da data da
realização das provas
3. As Unidades Orgânicas devem enviar à Reitoria o processo do doutoramento,
contendo nomeadamente, os exemplares da tese, em papel e em suporte digital, bem
como cópia da ficha RUN no prazo máximo de 40 dias contados da data da realização
das provas.
4. A Reitoria apenas emitirá a Certidão de Doutoramento e a Carta Doutoral após ter
recebido das Unidades Orgânicas a confirmação de que os documentos para depósito
legal foram rececionados.
5. A obrigação de depósito no RUN (Repósito da Universidade Nova) é da
responsabilidade da Unidade Orgânica que conferiu o grau, a obrigação de depósito
na Biblioteca Nacional de Portugal, constitui tarefa da Reitoria desta Universidade.

Reitoria da Universidade Nova de Lisboa,
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de outubro de 2017.

