
FACULDADIE DIE DIREITO
Universidade de Lisboa

DESPACHO N.2 46/202 1

Alteracáo ao Regulamento sobre Programas de Pós-Doutoramento

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Consulta Páblica

Nos termos dos artigos 99Q a 101. do Código do Procedimento Administrativo

encontra-se em consulta püblica, a partir da data da publicacao do presente

despacho, a alteracão ao Regulamento sobre Programas de Pós-Doutoramento da

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aprovado pelo despacho n.2

8854/2018, de 30 de agosto.

Os contributos e sugestöes devem ser remetidos por escrito, no prazo de trinta dias,

para o endereço de correio eletrónico: consultapublica@fd.ulisboa.pt.

Anexos: Alteraçao ao Regulamento sobre Programas de Pós-Doutoramento da

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e republicacao do Regulamento

sobre Programas de Pós-Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de

Lisboa.

Lisboa, 11 de maio de 2021

A Diretora

(Prof. Doutora Paula Vaz Freire)

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa
Tel.: + (351) 217 984 600 — Fax: + (351) 217 984 603 — www.fd.ulisboa.pt
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FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Usboa

I - Alteração ao Regulamento sobre Programas de Pós-Doutoramento

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Os artigos 7•Q, 8., 9Q, 10. e 12., passam a ter a seguinte redação:

1-[...1

“Artigo 7•Q

Entrega e defesa do trabaiho cientIfico

2 — A defesa pñblica do trabaiho cientIfico é realizada, no prazo máximo de 90 dias

após a entrega, perante urn Jun nomeado pelo Conseiho CientIfico sob proposta do

Professor Coordenador dos Programas de Pós-Doutorarnento. 0 jiiri integra entre

três a cinco Professores Catedráticos ou Associados da Faculdade de Direito da

Universidade de Lisboa, incluindo o Professor Orientador, urn outro Professor da

area cientIfica em causa, diverso do Professor Orientador, e urn Professor doutra

area cientIfica.

3—[...j

4-[...]

Artigo 8.

Avaliação final

No final da defesa do trabaiho cientIfico, e ouvido o jiiri, o Professor Orientador

elabora e subscreve urn docurnento do qual consta a classificação atribuIda - Não

aprovado, Aprovado, Aprovado corn Distinção ou Aprovado corn Distinção e Louvor

- e a respetiva fundamentaçao, ao qual ficarão anexos os pareceres dos demais

membros dojüri.
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Artigo 9

Exemplares do trabaiho e emissão de certificado

1 — Urn exemplar do trabaiho cientIfico fará parte do acervo da Biblioteca da

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nos termos aplicáveis as

dissertaçöes de mestrado e as teses de doutoramento.

2—[...]

3 — 0 certificado referido no niirnero anterior identifica o Professor Orientador e

enuncia a natureza da investigaçâo, a sua duraçao, o trabaiho cientIfico realizado e

a classificacão obtida.

Artigo 1O

Interpretaçâo e preenchimento de lacunas

As di’ividas e omissöes suscitadas no ârnbito da aplicação do presente regulamento

são resolvidas por deliberação do Conseiho CientIfico, corn base em parecer do

Professor Coordenador dos Programas de Pós-Doutoramento.

Artigo 12.

Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicacão na

página da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.”

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa
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FACULDADE DE DIREITO
Universidade de [isboa

II- PROJETO DE REGULAMENTO SOBRE PROGRAMAS DE POS-DOUTORAMENTO DA

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LIsB0A

Artigo 1.

Ambito de aplicaçao

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa acoihe investigadores doutorados,

portugueses e estrangeiros, para a realização de prograrnas de pós-doutoramento

não conferentes de grau académico.

Artigo 2.

PrincIpios retores

1 — Os programas de pós-doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de

Lisboa são necessariarnente estabelecidos em ligacao direta corn as atividades de

ensino e de investigacao da Faculdade, designadamente corn os projetos e iniciativas

dos seus centros e institutos de investigação, durante urn perIodo mInirno de urn

sernestre letivo, o qual pode ser subdividido em dois perIodos contInuos.

2 — Os programas de pós-doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de

Lisboa são orientados por urn Professor Catedrático ou Associado da Faculdade da

area cientIfica do candidato e incluem necessariamente, a final, a entrega, discussão

e avaliação de urn trabalho cientIfico.

3 — 0 Diretor da Faculdade pode definir, para cada ano letivo, urn numerus clausus

de programas de pós-doutoramento.

Artigo 3P

Candidatura ao programa

1 — Podem candidatar-se aos prograrnas de pós-doutoramento da Faculdade de

Direito da Universidade de Lisboa os titulares de grau de doutor em Direito, exceto os

que sejam docentes na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ainda que a

tItulo de docentes convidados.

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa
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FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

2 — As candidaturas ao programa de pós-doutoramento são apresentadas, a tItulo

individual, em cada ano letivo, no perlodo ou perIodos definidos pelo Diretor da

Faculdade, mediante a entrega dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo da titularidade do grau de doutor em Direito;

I,) Curriculum vitae atualizado;

c) Piano pormenorizado de trabaiho;

Indicacão do Professor orientador proposto.

3 — Excecionalmente, podem candidatar-se aos programas de pós-doutoramento da

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa os tituiares de grau de doutor em

area cientIfica diversa do Direito, na medida em que o programa de pós

doutoramento tenha uma estreita conexão corn aqueia area, conforme deiiberação do

Conseiho CientIfico corn base em parecer fundamentado do Professor orientador

proposto.

Artigo 4

Aprovação do programa

A aprovação de urn programa de pós-doutoramento na Faculdade de Direito da

Universidade de Lisboa é feita pelo Conseiho Cientifico da Faculdade, corn base na

proposta apresentada pelo candidato e em parecer cientIfico fundamentado do

Professor da Faculdade queorientará os trabaihos.

Artigo 5•2

Professor Orientador do programa de pós-doutoramento

1 — 0 parecer cientIfico fundamentado apresentado pelo Professor Orientador do

programa de pós-doutoramento é acompanhado da indicação, tao exaustiva quão

possIvel, das especIficas atividades de ensino e de investigação da Facuidade ou dos

seus centros ou institutos a cuja realizacao o candidato fica adstrito.

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-0 14 Lisboa
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FACULDADE DE DIREITO
Universidade de [isboa

2 — Atenta a exigência estabelecida no nimero anterior, os Professores jubilados so

poderão exercer a orientacão de programas de pós-doutorarnento na Faculdade de

Direito da Universidade de Lisboa se forern coadjuvados, corno Coorientadores, por

urn Professor no ativo corn a categoria mInirna de Professor Associado.

Artigo 6.

Investigação

1 — A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa faculta ao pós-doutorando o

acesso a biblioteca e as bases de dados documentais disponibilizadas aos seus

alunos, bern como o acesso aos espacos de investigação e de trabaiho na biblioteca

da Faculdade.

2 — 0 pós-doutorando pode participar, por indicacao do Professor orientador, na

realizacão de serninários e na lecionaçao de unidades curriculares.

3 — 0 pós-doutorando pode participar em conferências ou outros eventos

cientIficos organizados pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pelos

seus institutos e centros de investigação.

Artigo 7•Q

Entrega e defesa do trabaiho cientIfico

1 — 0 trabalho cientIfico é entregue no prazo rnáxirno de urn ano após a aprovacão

do programa pelo Conseiho CientIfico, acompanhado de parecer confirrnativo e

favorável do Professor Orientador.

2 — A defesa pibIica do trabaiho cientIfico é realizada, no prazo rnáxirno de 90 dias

após a entrega, perante urn jun norneado pelo Conseiho CientIfico sob proposta do

Professor Coordenador dos Programas de Pós-Doutorarnento. 0 jun integra entre

três a cinco Professores Catedráticos ou Associados da Faculdade de Direito da

Universidade de Lisboa, incluindo o Professor Orientador, urn outro Professor da

area cientIfica em causa, diverso do Professor Orientador, e urn Professor doutra

area cientIfica.
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3 — Todos os membros do jun são Professores arguentes, indicando o Conseiho

CientIfico o Presidente do jun e o arguente principal.

4 — Em situacöes que o Conseiho CientIfico considere justificadas, urn ou dois

membros do jun1 consoante o mesmo seja composto por três ou cinco membros,

podem ser Pro fessores de outras Faculdade de Direito, nacionais ou estrangeiras.

Artigo 8.

Avaliação final

No final da defesa do trabaiho cientIfico, e ouvido o jüri, o Professor Orientador

elabora e subscreve urn documento do qua! consta a classificaçao atribuIda - Não

aprovado, Aprovado, Aprovado corn Distinção ou Aprovado corn Distinção e Louvor

- e a respetiva fundarnentação, ao qual ficarão anexos os pareceres dos demais

rnernbros dojüni.

Artigo 9.

Exemplares do trabaiho e emissão de certificado

1 — Urn exemplar do trabalho cientIfico fará parte do acervo da Biblioteca da

Facu!dade de Direito da Universidade de Lisboa, nos termos ap!icáveis as

dissertaçoes de mestrado e as teses de doutorarnento.

2 — A realização corn aprovação do prograrna de pós-doutorarnento dá lugar a
ernissão de urn certificado, ernitido conjuntarnente pelo Diretor da Facu!dade e pelo

Presidente do Conselho CientIfico.

3 — 0 certificado referido no nürnero anterior identifica o Professor Orientador e

enuncia a natureza da investigação, a sua duração, o trabaiho cientIfico realizado e

a classificacão obtida.

Artigo 1O

Interpretação e preenchimento de lacunas

As düvidas e ornissöes suscitadas no ârnbito da ap!icação do presente regularnento

são resolvidas por deliberaçao do Conseiho CientIfico, corn base em parecer do

Professor Coordenador dos Prograrnas de Pós-Doutorarnento.
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FACULDADE DE DIREITO
Universidade de [isboa

Artigo 11.2

Propinas

o programa de pós-doutoramento está sujeito ao pagamento das propinas e

condicöes de pagamento fixadas pelos órgãos próprios da Faculdade.

Artigo 12.2

Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação na

página da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
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