ATA
DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS
CANDIDATOS AO CURSO DE DOUTORAMENTO DA
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA DE
LISBOA
(FDUNL)
Dia 21 de junho de 2017
Comissão de Seleção, designada pela Direção em 25.05.2013 ao
abrigo do disposto no art. 5.º do Regulamento do Terceiro Ciclo de
Estudos Conducente ao Grau de Doutor/a em Direito:
- Prof.ª Doutora Teresa Pizarro Beleza (Presidente, na qualidade de
Coordenadora do Curso de Doutoramento, nomeada pelo Conselho
Científico);
- Prof.ª Doutora Ana Prata (Vogal);
- Prof.ª Doutora Margarida Lima Rego (Vogal).
A Comissão reuniu presencialmente e por correspondência
eletrónica, tendo as seguintes deliberações sido tomadas no dia 21
de junho de 2017:
São os seguintes, por ordem alfabética, os bolseiros elegíveis para
uma das cinco bolsas de doutoramento mistas, anuais, renováveis
até ao máximo de três anos (BD), edição de 2017-2018, a atribuir a
alguns dos candidatos a quem esta Comissão deliberara selecionar
para a atribuição de uma bolsa individual de investigação (BI) no
âmbito do Concurso para Atribuição de Bolsas Individuais de
Investigação e de Doutoramento aos doutorandos do 3.º Ciclo –
Doutoramento em Direito, Programa de Doutoramento FCT, e que,
na sequência dessa deliberação, celebraram o respetivo contrato
com a FCT:
Ana Laura Martins Fernandes Madeira;
Ana Margarida Saragoça Melgado Gonçalves Monteiro;
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Cátia Sofia Ramos Mendes;
Daniel Fernandes Gomes;
Maria João Dias Carapêto;
Ram Kumar Bhandari;
Seyedeh Hoda Hedayatzadeh Razavi.
A doutoranda Maria Helena Carvalho Athayde de Bettencourt
Varela, também selecionada para beneficiar de uma BI, solicitou o
adiamento da sua inscrição por um ano letivo, pelo que apenas
poderá candidatar-se a uma BD na próxima edição do presente
Concurso. Além dos doutorandos acima referidos, também poderão
candidatar-se a uma BD os doutorandos que hajam beneficiado de
uma BI nalguma das edições anteriores deste Programa de
Doutoramento FCT e que preencham os respetivos requisitos, em
igualdade de circunstâncias com os demais bolseiros BI.
A Comissão deliberou aprovar, como requisitos para a atribuição
das bolsas disponíveis (BD):
- a aprovação em todas as disciplinas dos dois primeiros
semestres do Programa com uma classificação média mínima
de 16 valores;
- a frequência com sucesso de pelo menos dois cursos da
Escola Doutoral da NOVA.
Os candidatos serão avaliados e seriados única e exclusivamente
em função do mérito, tendo em conta os seguintes parâmetros e
respetiva ponderação:
a) média aritmética das classificações obtidas nos dois
primeiros semestres do Programa (50%);
b) qualidade do projeto de investigação (50%).
Os oito bolseiros elegíveis serão de imediato informados, por
correio eletrónico, do teor da presente ata. Caso preencham os
requisitos acima enunciados e pretendam habilitar-se a uma das
seis bolsas disponíveis deverão enviar a candidatura para
concurso.bolsasFCT@fd.unl.pt manifestando essa vontade e
remetendo em anexo o seu projeto de investigação e o
comprovativo de conclusão de pelo menos dois cursos da Escola
Doutoral da NOVA entre as 00h00 do dia 25 de setembro de 2017
e as 24h00 do dia 15 de outubro de 2017.
Para o cálculo da média acima referida, o peso relativo a atribuir às
classificações obtidas em cada uma das disciplinas será o
2

correspondente aos respetivos ECTS. A Comissão avaliará a
qualidade dos projetos de investigação apresentados atendendo
aos seguintes subcritérios:
(i) correção e rigor da escrita (30%); (ii) interesse científico do
projeto (30%); e (iii) viabilidade de conclusão do projeto no
tempo de que dispõem para o efeito (40%).
A avaliação do mérito dos candidatos poderá incluir a realização de
entrevistas individuais.
Lisboa e Universidade Nova (Campolide), dia 21 de junho de 2017
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MINUTES
RESOLUTIONS OF THE SELECTION COMMITTEE FOR NOVA
LAW SCHOOL’S THIRD STUDY CYCLE LEADING TO A PHD IN
LAW
st
21 June 2017
Selection Committee appointed by the Board on 25.05.2013
pursuant to article 5 of the Regulation of Third Cycle Studies
Leading to a Phd In Law:
- Professor Teresa Pizarro Beleza (Chairperson, in her capacity as
ECTS Coordinator appointed by the Scientific Board);
- Professor Ana Prata (Member);
- Professor Margarida Lima Rego (Member).
The Committee held a meeting in person and by exchange of
emails, the following resolutions having been passed on 21st June
2017:
This is the alphabetically ordered list of the eight scholarship holders
who are eligible to apply to one of the five annual mixed doctoral
scholarships renewable up to maximum of three years (BD) to be
granted in the 2017-2018 edition to some of the candidates whom
this Committee had selected for the allocation of individual research
scholarships (BI) under the Call for Applications for Individual
Research and PhD Grants for Scholarships to doctoral students of
the 3rd Study Cycle – PhD in Law, FCT Doctoral Programme, and
who, following that selection, have entered into their respective
contracts with FCT:
Ana Laura Martins Fernandes Madeira;
Ana Margarida Saragoça Melgado Gonçalves Monteiro;
Cátia Sofia Ramos Mendes;
Daniel Fernandes Gomes;
Maria João Dias Carapêto;
Ram Kumar Bhandari;
Seyedeh Hoda Hedayatzadeh Razavi.
The doctoral student Maria Helena Carvalho Athayde de Bettencourt
Varela, also selected to benefit from a BI, has requested the
postponement of her enrollment for an academic year, therefore she
will only be eligible to apply to a BD in the next edition of this Call. In
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addition to the above mentioned doctoral students, any doctoral
students who have benefited from a BI in one of the three previous
editions of this FCT Doctoral Programme and which fulfil the
applicable requirements may also apply in the current edition under
the same conditions applicable to the remaining BI scholars.
This Committee has set the following requirements for the granting
of the BD:
- approval in all the courses of the first two semesters of the
Programme with an average grade of at least 16 marks;
- successful attendance of at least two courses offered by the
NOVA Doctoral School.
The Committee must assess applicants solely on merit, taking into
account the following parameters and their respective weighting:
a) aritmethic average of grades obtained during the first two
semesters of the Programme (50%);
b) quality of the research project (50%).
The eight scholarship holders who are eligible to apply to one of the
six BD to be granted in this call shall be immediately informed, by
email, of the contents of these minutes. If they meet the
requirements stated above and wish to apply to one of the six
scholarships available, they should send their application to
concurso.bolsasFCT@fd.unl.pt, expressing that intention and
attaching their research project and proof of completion of at least
two courses offered by the NOVA Doctoral School between 00.00
hours on 25th September 2017 and 24:00 hours on 15th October
2017.
In order to calculate the above referred average, the relative weight
to attribute to the grades obtained in each course shall be that which
corresponds to their ECTS. The Committee shall assess the quality
of the research projects submitted taking into account the following
subcriteria:
(i) correction and rigour of the writing (30%); (ii) scientific
interest of the project (30%); and (iii) feasibility of the project’s
completion within the timeframe set for that purpose (40%).
The assessment of candidates on merit may include individual
interviews.
Lisbon and Nova University (Campolide), 21st June 2017
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