PROVAS DE DOUTORAMENTO

Departamento de Ciências da Vida (DCV)

Nota Prévia
As regras previstas para os 3os Ciclos de Estudos da Universidade de Coimbra constam do
Regulamento Académico da Universidade de Coimbra e, no caso da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), constam também do “Regulamento dos
Programas de Doutoramento na FCTUC”, aprovado nas reuniões do Conselho Científico da
FCTUC de 2010-10-13 e de 2010-10-27 e pelo Director em 2-11-2010. Deste modo, os
estudantes dos Doutoramentos da responsabilidade do DCV devem observar tais regras e as
formalidades definidas nesses regulamentos legais).
Atendendo às competências atribuídas às Comissões Científicas dos Departamentos que
integram a FCTUC, no que diz respeito aos Doutoramentos da respetiva responsabilidade, a
Comissão Científica do DCV vem estabelecer linhas de orientação nas matérias em que é ouvida
ou em que tem de apresentar propostas)
São essas diretivas que a seguir se referem.
Orientadores
De acordo com o disposto no nº 2 do artigo 8º do “Regulamento dos Programas de
Doutoramento na FCTUC”, “a coordenação do Programa de Doutoramento propõe a lista de
professores e investigadores doutorados associados ao Programa de Doutoramento para efeito
de orientação das teses de doutoramento. A lista é aprovada pelo Conselho Científico da
FCTUC, ouvidos o(s) departamento(s) e o(s) centro(s) de investigação envolvido(s) no
Programa”.
Das listas de professores e investigadores doutorados associados aos Programas de
Doutoramento, apenas fazem parte docentes do Departamento de Ciências da Vida. Um aluno
poderá ainda ter um segundo orientador, podendo este ser externo.
Formato de Teses
Não existe um modelo definido em termos de organização da Tese. É aceitável um formato
“clássico” (Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões, Bibliografia), ou
um formato por trabalhos/artigos (Introdução Geral, Capítulos com diferentes trabalhos,
Conclusões Gerais, Bibliografia). Sem prejuízo do previsto nos artigos 80º do RAUC e 28º, nº 2
do Regulamento de Doutoramentos da FCTUC, a tese pode ser escrita em português ou inglês,
devendo, no entanto incluir elementos referidos noutros Regulamentos (obrigatoriedade de um
resumo e palavras-chave em português e inglês, de acordo com o artigo 79º do RAUC.
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Apesar de ser aceitável o formato de uma Tese por trabalhos/artigos deve haver uma
uniformidade gráfica e a possibilidade de uma leitura linear. Os capítulos não poderão ser
meramente cópias dos artigos publicados em diferentes revistas inseridos diretamente, ou ter a
estrutura de um artigo submetido (com Figuras no fim, por exemplo). Deve haver apenas um
conjunto de Referências bibliográficas, e não referências por capítulo.
Para além destes pontos:
A capa da Tese deverá seguir as normas ditadas pelo Gabinete de Identidade Visual da UC, e
disponíveis em
http://www.uc.pt/identidadevisual/identidadevisual/Diferenciados
Na primeira página do interior deverá incluir referência ao DCV, a indicação clara do
grau/especialidade em causa, bem como referência aos Orientadores (incluindo o orientador do
DCV).
Poderão ainda ser incluídas outras menções a apoios financeiros e científicos, institucionais ou
pessoais, mas claramente separados das anteriores (numa página seguinte).
É recomendada a existência de uma validação prévia do trabalho realizado, nomeadamente
através de publicação de resultados na forma de artigos científicos de investigação (pelo menos
um como primeiro autor).
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