INSTRUÇÕES PARA A MATRÍCULA
Doutoramento
Inicie o processo de matrícula online
Clique em http://www.fd.unl.pt/servicos/matriculas/login.aspx?tipo=13. Ser-lhe-ão pedidas as
suas credenciais. Autentique-se usando o seu n.º de documento de identificação.
Ser-lhe-á pedido que preencha os seus dados de identificação para a faculdade, bem como o inquérito RAIDES (O
inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior é um inquérito anual, de âmbito nacional,
dirigido a todos os estabelecimentos do ensino superior, que visa caracterizar o sistema de ensino superior, na
vertente de alunos inscritos e diplomados).
Escolha as disciplinas que pretende frequentar. No primeiro semestre da primeira fase do curso, as disciplinas
oferecidas são as seguintes:
a) Metodologia da Investigação Jurídica (8 ECTS);
b) Direito e Sociedade (10 ECTS);
c) Teoria do Direito (10 ECTS)
d) Direito Público (20 ECTS) (anual);
e) Direito Internacional (20 ECTS) (anual);
f) Direito Penal (20 ECTS) (anual);
g) Direito Privado (20 ECTS) (anual);
h) Direito Processual (20 ECTS) (anual);
i) Direito Europeu (20 ECTS) (anual).
A Metodologia da Investigação Jurídica, o Direito e Sociedade e a Teoria do Direito são obrigatórias. Para além dessas
deverá escolher mais uma de entre as elencadas da alínea d à i, que são disciplinas anuais.
No segundo semestre da primeira fase as disciplinas oferecidas são as seguintes:
a) Metodologias de Análise do Direito (10 ECTS);
b) Direito Privado Comparado (10 ECTS);
c) Direito Público Comparado (10 ECTS).
A Metodologia de Análise do Direito é obrigatória. Além da disciplina anual já escolhida, escolha uma das elencadas na

alínea b ou c.

- O próximo passo é imprimir o comprovativo da matrícula bem como as referências multibanco para efetuar o
pagamento da propina e restantes emolumentos. Não se esqueça de guarda-lo pois precisará de o entregar na Divisão
Académica aquando da validação da matrícula.
Efetue o pagamento da 1.ª prestação da propina, custos administrativos e seguro escolar
No final do processo de matrícula ser-lhe-ão apresentadas referências multibanco para que possa efetuar o
pagamento nas caixas ATM ou online. Por favor apenas faça transferência bancária se for aluno NÃO RESIDENTE em
Portugal à data da matrícula. Nesse caso utilize o IBAN que facultámos na altura das candidaturas e envie
comprovativo da transferência, por email para doutoramentos@fd.unl.pt
No final destes procedimentos, já será aluno do doutoramento em direito e segurança da FDUNL.
Tem até dia 29 de maio para entregar nos Serviços Académicos os seguintes documentos:
1 foto tipo passe; cópia do comprovativo do pagamento da propina, seguro escolar e custos administrativos; cópia do
documento comprovativo da matrícula online.
Deverá ainda trazer o seu certificado de habilitações original para que possamos autenticar a cópia que enviou no
processo de candidatura. O mesmo ser-lhe-á devolvido no ato. Deverá também trazer o seu boletim de vacinas onde
seja visível a vacina do tétano. Caso esta não esteja válida deverá dirigir-se ao seu centro de saúde e pedir o reforço
até à entrega dos documentos.
Os candidatos detentores de habilitações estrangeiras devem apresentar também, documento comprovativo do
pedido de reconhecimento das habilitações. O reconhecimento pode ser pedido na reitoria da UNL. Contate os
serviços académicos da reitoria (academicos@unl.pt ) para obter informações de como obter o reconhecimento do
seu grau estrangeiro.
A candidatura está condicionada à obtenção do reconhecimento do grau estrangeiro. Os alunos que não obtiverem o
reconhecimento não podem prosseguir o doutoramento.

Parabéns e seja Bem-Vindo!

FDUNL, 24 de abril de 2015

A Chefe da Divisão Académica,

Técnica Superior,
Maria Manuela Guerreiro

