Informação complementar sobre a deliberação aprovada pelo
Conselho Científico, em reunião de 17.06.2020, relativamente aos prazos de
entrega dos relatórios da parte curricular do mestrado em direito e ciência
jurídica e do doutoramento e das dissertações ou relatórios de estágio de
mestrado e das teses de doutoramento e dos relatórios de pós-doutoramento
1. O prazo para entregar os relatórios elaborados no âmbito dos cursos de
mestrado em direito e ciência jurídica e de doutoramento, tendo em consideração a
suspensão de 97 dias corridos ditada pela pandemia de Covid-19 e a prorrogação de
45 dias úteis concedida pelo Conselho Científico na reunião de 17.06.2020, termina
no dia 09.03.2021. Neste caso, os professores regentes devem corrigir os trabalhos
e atribuir as notas até ao dia 30.04.2021.
2. Não obstante o exposto no número precedente, os alunos que o desejem
podem entregar os relatórios até ao dia 30.09.2020. Neste caso, os professores
regentes devem corrigir os trabalhos e atribuir notas até ao dia 15.11.2020, tal como
decorre do n.º 5 do artigo 43.º do Regulamento do Mestrado e do Doutoramento.
3. O termo do prazo para entrega da dissertação ou relatório de estágio no
mestrado, da tese no doutoramento e do relatório no pós-doutoramento é
determinado em função do termo originário, a que acresce o prazo de suspensão de
97 dias corridos ditada pela pandemia de Covid-19 (Despacho 32/2020 e Despacho
58/2020) e o prazo de prorrogação geral de 45 dias úteis concedida pelo Conselho
Científico na reunião de 17.06.2020.
4. Aos prazos para reformulação das dissertações de mestrado e das teses de
doutoramento, cuja contagem se iniciou antes do dia 31.12.2020, acresce uma
prorrogação de 45 dias úteis, sem prejuízo da suspensão de 97 dias ditada pela
pandemia de Covid-19.
Lisboa, 15.07.2020
A Diretora (Professora Doutora Paula Vaz Freire)
O Presidente do Conselho Científico (Professor Doutor Dário Moura Vicente)
O Professor Coordenador dos Estudos Pós-Graduados (Professor Doutor Paulo de Sousa
Mendes)
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