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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 

 
Ano letivo 20____/20____ 

Identificação do aluno(a) 

Nome: N.º : 

Curso: 

 

Identificação do(s) relatório(s) 

 
i. Tema/título: 

Disciplina: 

Regente da disciplina: Turma: 

 

ii. Tema/título: 

Disciplina: 

Regente da disciplina: Turma: 

 

iii. Tema/título: 

Disciplina: 

Regente da disciplina: Turma: 

 

Nota: Os relatórios deverão ser entregues em suporte digital e devidamente identificados. 
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FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA  

DECLARAÇÃO | 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 efetuadas fotocópias, para 

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

2. Dou a minha autorização para que possam ser efetuadas 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. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A) 

Nome*: N.º : 

Curso: 

Morada: 

* preencher em maiusculas 

Relatório(s): 

 (i) 

(ii) 

(iii) 
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DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE 
 
 
Tenho consciência de 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.  

Mais declaro, por minha honra, que conheço inteiramente os regulamentos da Universidade 
de Lisboa e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, designadamente o 
Regulamento do Mestrado e do Doutoramento e o regulamento sobre a fraude académica 
previsto no n.º 2 do seu artigo 15.º 

 
 

Data:  __________ / ____ / _____  
 

 

 

 

Assinatura: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A) 

Nome*: N.º : 

Curso: 

* preencher em maiusculas 
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