
 

PROVAS ACADÉMICAS DE DOUTORAMENTO E AGREGAÇÃO 

ORIENTAÇÕES GERAIS 2021-2022 

Na sequência da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021, de 

23 de setembro, do Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro, e das Orientações da 

Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e da Direção-Geral da Saúde (DGS), que 

vieram alterar as medidas excecionais e temporárias no âmbito da situação de alerta 

provocada pela pandemia, indicando, neste contexto, as medidas que as instituições de 

ensino superior (IES) devem assegurar para garantir a realização das atividades letivas e 

não letivas presenciais para o ano letivo 2021-2022, as Provas Académicas de 

Doutoramento e Agregação na Universidade de Coimbra passam a estruturar-se em 

consonância com as orientações que a seguir se explanam, sem prejuízo de eventuais 

alterações que possam decorrer da evolução e avaliação da situação pandémica ainda 

existente: 

a) A prestação de Provas Públicas de Doutoramento pressupõe a presença, na UC, 

do/a Presidente de Júri e do/a candidato/a, podendo os/as vogais participar a 

distância nos termos do nº 6, do artigo 73º do Regulamento Académico da UC: 

“Nas provas públicas de defesa de tese é obrigatória a presença física do/a 

candidato/a e do/a Presidente do Júri, podendo este/a autorizar a participação 

de vogais por sistema telemático, desde que haja condições técnicas para a sua 

plena participação nos trabalhos”;  

b) A prestação de Provas Públicas de Agregação pressupõe a presença, na UC, do/a 

Presidente de Júri, demais membros e candidato/a (Decreto-Lei n.º 239/2007, de 

19 de junho), podendo ser autorizada, pelo/a Presidente de Júri, a participação a 

distância de algum vogal que, por razões devidamente fundamentadas, 

nomeadamente de doença, quarentena ou impossibilidade de viajar, não possa 

comparecer presencialmente; 

c) No caso de Provas Públicas de Doutoramento já agendadas pode ser mantido, se 

necessário, um regime transitório (até dezembro de 2021), possibilitando-se, em 



casos justificados, sempre que autorizado pelo Presidente do Júri e existam 

condições técnicas para o efeito, que o/a candidato/a possa participar a distância, 

preferencialmente acompanhado/a por um/a dos/as vogais; 

d) O Presidente do Júri poderá autorizar o/a candidato/a a realizar a prova a distância 

ou possibilitar a remarcação da Prova pública em casos de doença e quarentena, 

devidamente comprovados por autoridade de saúde;  

e) Caso alguns ou todos os membros do Júri estejam presentes no Ato da Prova deve 

ser salvaguardada a distância aconselhável, por razões de saúde pública, entre os 

diversos elementos, bem como o uso de máscara;  

f) Em casos justificados, nomeadamente por razões de saúde, o Presidente do Júri 

de Provas de Doutoramento poderá presidir às Provas remotamente ou, se essa for 

a sua vontade, ser “substituído pelo membro da UC mais graduado e mais antigo 

que pertença ao júri, não se considerando para este efeito o/a orientador/a” 

(artigo 71º, nº 6 do RAUC); 

g) As Provas podem ocorrer em qualquer sala da UC que tenha as condições 

logísticas para esse efeito, bem como sobriedade adequada ao ato formal que as 

Provas representam (a Sala dos Capelos estará temporariamente indisponível para 

a realização de Provas devido à existência de obras que podem perturbar o 

adequado funcionamento das mesmas); 

h) O secretariado das Provas, no que se refere à realização e acompanhamento local 

das mesmas, assim como a disponibilização dos links para participação a 

distância, se aplicável, e a sua comunicação aos intervenientes deverá ser 

assegurado pela Unidade Orgânica na qual as provas se enquadram; 

i) Em situações em que não seja possível à Unidade Orgânica assegurar o 

secretariado, o SGA apoia o Júri remotamente, sempre que não seja possível 

assegurar de outro modo esse apoio;  

j) É permitida a presença física de público nas Provas, devendo ser respeitadas todas 

as determinações da DGS por razões de saúde pública, bem como o cumprimento 

das regras de segurança sanitária (uso obrigatório de máscara) e de higienização, 

não sendo, pois, necessário manter a transmissão das Provas em streaming; 

k) A ata da prova deve ser assinada, preferencialmente, por todos os elementos do 

júri através de assinatura eletrónica qualificada ou assinatura manual, no entanto, 

tendo em conta a possibilidade de participação a distância dos vogais, que podem 



não ter assinatura eletrónica qualificada, estes podem ainda declarar o acordo com 

o teor da ata através de e-mail; 

l) A defesa dos Projetos de Tese poderá seguir, por analogia, o modelo previsto no 

RAUC para as defesas de Dissertações de Mestrado e similares, desde que o 

mesmo obtenha a concordância dos membros do júri.   

Reitoria, 22 de outubro de 2021 


