APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO SPEED
PASSAGEM À SEGUNDA FASE DO CURSO DE 3º CICLO (DOUTORAMENTO)

Do Regulamento do Curso de 3º Ciclo (Curso de doutoramento) da FDUNL (online em
http://www.fd.unl.pt/Anexos/7447.pdf) faz parte a exigência de, na fase «escolar» inicial,
(«Primeira Fase») apresentar uma comunicação ao SPEED, cuja frequência regular é também
um elemento do programa do Curso. O final de tarde das quartas-feiras é habitualmente
destinado a essas sessões, incorporadas no horário do 3º Ciclo, e coordenadas por uma equipa
actualmente chefiada pela Doutora Helena Pereira de Melo.
Informação pormenorizada sobre o SPEED pode ser encontrada online na página da FDUNL
(www.fd.unl.pt), na entrada ‘Investigação’ (menu horizontal), designadamente em
http://www.fd.unl.pt/Grupos.asp?ID=1458&Tipo=65
Tendo chegado ao meu conhecimento que, não obstante o enorme esforço de organização e
planeamento da equipa encarregada da gestão dos SPEEDs, há alguns doutorandos cuja
apresentação regulamentar da comunicação ao SPEED se encontra em «lista de espera», dado
o seu número e a impossibilidade de realização de mais sessões além da semanal das quartasfeiras,
determino que:
- a marcação das sessões do SPEED destinadas a apresentação da comunicação exigida pelo
Regulamento do 3º Ciclo aos doutorandos tenha prioridade sobre quaisquer outras;
- os mesmos doutorandos sejam admitidos à Segunda Fase do Curso de 3º Ciclo (investigação,
preparação, escrita da tese, sob instruções do Orientador designado pelo Conselho Científico,
a requerimento do doutorando) se preencherem todas as restantes condições regulamentares
(designadamente: aprovação com as necessárias classificações e médias nos seminários;
apresentação e discussão do projecto de tese), mesmo que ainda não tenha sido possível a
efectivação da apresentação da comunicação ao SPEED, de forma a que não haja qualquer
atraso suplementar;
- a apresentação ao SPEED possa ser programada desde o início do Curso, devendo os alunos
inscrever-se assim que tenham pensado num tema para a sua apresentação, que deve estar
relacionado com os seus interesses académicos, podendo ter proximidade com um tema de
tese mas não se devendo confundir com o projecto da mesma; isto é: pode ser um aspecto
especializado dentro do tema geral da tese que pretendem elaborar e apresentar, mas não

deve confundir-se com, nem replicar, o que foi ou será a apresentação e discussão do projecto
de tese, também regulamentarmente exigidas;
Ver também as indicações que constam do documento que se encontra na página, entre as
informações que respeitam ao 3º Ciclo:
‘CURSO DE DOUTORAMENTO (3º CICLO): PROJECTO DE TESE E COMUNICAÇÃO AO SPEED’,
online em http://www.fd.unl.pt/Anexos/6163.pdf
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