
 

 
 

 
Apresentação  de dissertação  ao  Conselho 

Científico da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Identificação do aluno (a) 
 

Nome: N.º de aluno (a): 

Curso: Ano letivo: 

 

Identificação da dissertação 
 

Título: 

Professor Orientador: 

 

Vem o aluno supra identificado, apresentar ao Senhor Presidente do Conselho Científico da 
Faculdade de Direito a sua dissertação, requerendo a constituição de júri para as provas 
finais de mestrado. 

 

 
 

Pede Deferimento, 
 
 

Data: 

Assinatura: 

Notas: 

A dissertação no Mestrado em Direito e Prática Jurídica deverá ter entre 25000 e 40000 palavras, a espaço e meio e letra 
de tipo 12 (espaço um e letra 10 ou 11, nos rodapés), com exclusão de índice, bibliografia e anexos documentais. 

A dissertação no Mestrado em Direito e Ciência Jurídica deverá ter entre 40000 e 80000 palavras, a espaço e meio e letra 
de tipo 12 (espaço um e letra 10 ou 11, nos rodapés), com exclusão de índice, bibliografia e anexos documentais. Em 
qualquer caso, deverá também conter dois resumos, em português e noutra língua oficial da união europeia, de, no 
máximo, 300 palavras, e até 5 palavras-chave em português e noutra língua oficial da união europeia. A capa da dissertação 
de mestrado deve incluir o nome da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Direito, o título da dissertação, o nome do 
estudante, a designação do Mestrado e a respetiva especialidade, e o ano de conclusão do trabalho. 

 
Com este formulário, devidamente preenchido e assinado, deverão ser entregues 5 (cinco) exemplares da dissertação impressa e 
5 (cinco) exemplares do curriculum vitae atualizado, acompanhados de 3 (três) suportes digitais, 2 (duas) fotocópias da capa do 
trabalho e o formulário destinado à Biblioteca preenchido. A entrega deverá ser efetuada na Divisão Académica, durante o 
horário de atendimento ao público ou em alternativa os documentos poderão ser enviados via correio postal, registado e com 
aviso de receção, até à data limite de entrega estabelecida. 
 
A Admissão a Provas Académicas de Mestrado tem o valor de 163,00€ 
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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

BIBLIOTECA 
 
 

 

Exmo. Sr. ou Sr.ª: 

Data:    
 

 

A Biblioteca da Faculdade de Direito necessita conhecer a posição de V.Exa. no 

que respeita à autorização para fotocopiar a sua Tese ou Relatório de Mestrado/ 

Doutoramento. 

 
Solicitados, deste modo, a resposta às seguintes questões: 

 
 

1. Dou a minha autorização para que possam ser efectuadas fotocópias, para 

fins de estudo e/ou investigação, da totalidade da obra abaixo indicada. 

 
2. Dou a minha autorização para que possam ser efectuadas fotocópias, para 

fins de estudo e/ou investigação, de parte ou partes da obra abaixo 

indicada 

 
3. Não autorizo a cópia, total ou parcial, de parte ou partes da obra abaixo 

indicada. 

 
Nome:  

Morada:   

Tese/Relatório:“    

  ” 
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Declaração 

de originalidade que deve constar de todos os relatórios, 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento 

 
 

Tenho consciência que a cópia ou o plágio, além de poderem gerar 

responsabilidade civil, criminal e disciplinar, bem como reprovação ou a 

retirada do grau, constituem uma grave violação da ética académica. 

Nesta base, declaro por minha honra que o/a presente 

relatório/dissertação/tese é original, que o/a elaborei especialmente para este 

fim e que identifico devidamente todos os contributos de outros autores, bem 

como os contributos significativos de outras obras publicadas da minha autoria. 

 
 

 
  , de  de 20   

 
 
 

 

Assinatura: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Curso:   
 

Nome completo (em maísculas):    
 

 

Número de Aluno:    
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DECLARAÇÃO 

 
 

Nome:      

Correio electrónico:    Telefone:   

Número do Bilhete de Identidade:  Mestrado Doutoramento 

Título dissertação/tese_       

Orientador(es):        

Ano de conclusão:  Faculdade /Instituto:         

Designação do Mestrado ou do Ramo de Conhecimento do Doutoramento: 

 

 
Declaro sob compromisso de honra que a tese/dissertação agora entregue corresponde à versão final 
apresentada ao júri. 

 

Declaro que concedo à Universidade de Lisboa e aos seus agentes uma licença não-exclusiva para 

arquivar e tornar acessível, nomeadamente através do seu repositório institucional, nas condições 

abaixo indicadas, a minha tese ou dissertação, no todo ou em parte, em suporte digital. 

 

Declaro que autorizo a Universidade de Lisboa a arquivar e, sem alterar o conteúdo, converter a tese 

ou dissertação entregue, para qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte, nomeadamente através 

da sua digitalização, para efeitos de preservação e acesso. 

 

Concordo que a minha tese ou dissertação seja colocada no Repositório da Universidade de Lisboa 

com o seguinte estatuto (assinale apenas uma das hipóteses): 

 

1.  Disponibilização imediata do conjunto do trabalho para acesso mundial; 

2.  Disponibilização do conjunto do trabalho para acesso exclusivo na Universidade de Lisboa 

durante o período de  1 ano,  2 anos ou 3 anos, sendo que após o tempo assinalado autorizo o 

acesso mundial (anexo justificação do embargo devidamente assinada pelo orientador); 

3.  Disponibilização apenas dos metadados descritivos (autor, título e resumo, entre outros) sendo 

que anexo justificação da não disponibilização do texto integral, assinada pelo orientador); 

 
Retenho todos os direitos de autor relativos à tese ou dissertação, e o direito de a usar em trabalhos 

futuros. 

 

Lisboa, / /   
 

Assinatura:    



 

 

 
 

 

Nome:  

Curso:    

 

 
Exmo. Senhor 

 
Presidente do Conselho Científico da 

 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 
 

  (nome do Mestrando), 
 
n.º  (número de Estudante da FDUL) requer admissão à prestação de 

 
provas de defesa da dissertação de mestrado, juntando, para o efeito os seguintes 

elementos: 

 

a) Fotocópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade (mestrandos com 

nacionalidade portuguesa) ou passaporte (mestrandos com outra nacionalidade) ; 

b) Declaração referente à disponibilização para consulta digital  através do 

Repositório Digital da Universidade de Lisboa preenchido e assinado; 

c) Declaração de originalidade preenchida e assinada; 

d) 5 exemplares impressos ou policopiados da tese ou dos trabalhos equivalentes; 

e) 3 exemplares em suporte digital, em formato não editável, da tese ou dos trabalhos 

equivalentes; 

f) 5 exemplares do curriculum vitae atualizado; 

g) 2 cópias da capa do trabalho. 

 
  (local), 

 
  (dia) de  (mês) de 20  (ano). 

 
 
 
 
 

(Assinatura conforme cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte cuja cópia se 

anexa) 
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