Registo do tema e do orientador – inscrições no mestrado
Entrega da dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio:
Mestrado

Duração

Data limite de
entrega

Data limite de
entrega

Mestrado em Direito e Gestão
Mestrado em Direito Forense e
Arbitragem

1 semestre

15 de setembro1

15 de março3

1 semestre

15 de setembro1

15 de março3

Mestrado em Direito (Público)
Mestrado em Direito (Internacional e
Europeu)
Mestrado em Direito e Economia do
Mar
Mestrado em Direito e Mercados
Financeiros

1 ano

15 de setembro2

15 de março4

1 ano

15 de setembro2

15 de março4

1 ano

15 de setembro2

15 de março4

1 ano

15 de setembro2

15 de março4

Mestrado em Direito e Segurança

1 ano

15 de setembro2

15 de março4

1
Quando a inscrição na parte não letiva ocorre no segundo semestre (ex. inscreveu-se no início do 2º semestre de 2018, entrega até 15 de
setembro de 2019- 6 meses)
2Quando a inscrição na parte não letiva ocorre no primeiro semestre (ex. Inscreveu-se em setembro de 2018, entrega até 15 de setembro de
2019- 1 ano)
3
Quando a inscrição na parte não letiva ocorre no primeiro semestre (ex. Inscreveu-se em primeiro semestre de 2018, entrega até 15 março de
2019- 6 meses)
4Quando a inscrição na parte não letiva ocorre no segundo semestre (ex. Inscreveu-se em segundo semestre de 2018, entrega até 15 de março
de 2019- 1 ano)

Formalização da inscrição:
- Realizar a inscrição online, na área de aluno, na nossa página Web (deverão indicar o tema da
dissertação e o nome do orientador)
- Efetuar o pagamento da propina através das referências multibanco disponíveis na área de aluno
(separador propinas);
- Enviar para o email sacademicos@fd.unl.pt, a cópia da carta de aceitação do orientador.
Os estudantes que optem pela realização de estágios devem, para além do acima explicito, enviar o
protocolo do estágio assinado por ambas as entidades envolvidas. Caso necessário os serviços
académicos fornecem minuta do protocolo.
Propinas: os estudantes que usufruam de descontos devem enviar um email (sacademicos@fd.unl.pt) a
solicitar o desconto que será aplicado na última prestação da propina.
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Formalização da entrega da dissertação/ trabalho de projeto ou relatório de estágio:
•

A entrega da dissertação/ trabalho de projeto ou relatório de estágio deverá ser realizada por
email (marisa.lopes@fd.unl.pt), com os seguintes elementos:
- uma versão da dissertação em formato pdf e outra versão em formato word
- formulário de entrega da dissertação de 2º ciclo, devidamente preenchido e assinado

(formulário para o efeito em anexo) ;
- formulário de Autorização para Arquivo de Dissertação no Repositório Institucional da UNL,
devidamente preenchido e assinado (formulário para o efeito em anexo);
- parecer favorável do orientador a indicar que a dissertação/ trabalho de projeto ou
relatório de estágio se encontra em condições de ser submetida a discussão pública (formulário para o
efeito em anexo)
•

No caso de relatório de estágio, deverão entregar um relatório de avaliação (qualitativa ou
quantitativa) por parte da entidade acolhedora;

•

A propina (referente à parte letiva e/ou parte não letiva) deverá estar liquidada na sua
totalidade;

•

Caso a habilitação anterior tenha sido obtida no estrangeiro, deverá entregar o reconhecimento
de habilitações estrangeiras (para mais informação, consultar a Divisão Académica da Reitoria
da UNL)

Informações e contactos:
Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa
Campus de Campolide - 1099-032 LISBOA
Tel: 213847447;
http://www.fd.unl.pt - sacademicos@fd.unl.pt
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Entrega da Dissertação de 2.º Ciclo
Dados do Aluno

Número de aluno (a):__________________
Nome:_______________________________________________________________________

Dados da Dissertação

Título da Dissertação:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Área/ Especialidade:________________________________________________________
N.º de Caracteres ___________________________________________________________
Orientador (a)_______________________________________________________________
Palavras-chave _____________________________________________________________

Anti plágio

Declaro por minha honra que o trabalho que apresento é original e que todas
as minhas citações estão corretamente identificadas. Tenho consciência de que
a utilização de elementos alheios não identificados constitui uma grave falta
ética e disciplinar.
Data:_______________________________________________________________________
O Aluno:____________________________________________________________________

Autorização para Arquivo de Dissertação no Repositório Institucional da UNL

O arquivo no Repositório Institucional da UNL é de carácter obrigatório e contempla todo o documento
Nome:
Correio electrónico:

Telefone:

Bilhete de Identidade / Passaporte:
Título da Dissertação:

Orientador (es):

Ano de Conclusão:
Designação do Mestrado ou do Ramo de Conhecimento do Doutoramento:

Sem prejuízo dos direitos de autor relativos à minha dissertação e o direito de a usar em trabalhos futuros (como artigos ou livros),
declaro que:
•

Entrego a dissertação, que corresponde à aprovada pelo júri, constituído pela Unidade Orgânica da Universidade Nova
de Lisboa onde realizei os estudos.

•

Concedo à Universidade Nova de Lisboa e aos seus agentes, através do seu repositório institucional, uma licença não exclusiva para arquivar e tornar acessível, nas condições abaixo indicadas, a minha dissertação em suporte digital.

•

Autorizo a Universidade Nova de Lisboa a digitalizar o exemplar da minha dissertação, que remeto em anexo, ou o
exemplar que possui nas suas bibliotecas.

•

Autorizo a Universidade Nova de Lisboa a arquivar sem alterar o seu conteúdo mais de uma cópia da dissertação e a
efectuar a sua conversão para qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte, para efeitos de preservação e acesso.

Mais declaro que a minha dissertação poderá ser disponibilizada no Repositório Institucional da Universidade Nova de Lisboa na
seguinte modalidade:

Disponibilização imediata do conjunto do trabalho para acesso mundial
Disponibilização com acesso restrito:
a.

Disponibilização parcial do trabalho (resumo) com o seguinte período de embargo:
1 ano -

2 anos -

3 anos -

sendo que, após o tempo assinalado, autorizo o acesso mundial.

Data:

Assinatura:

DECLARAÇÃO
Declaro

que

a

dissertação

apresentada

pelo(a)

Licenciado(a)_________________________________________________,subordinada
ao
título________________________________________________________________________
____________________________________________________

,

se

condições de ser submetida a provas pública.
______________________, em _______________ de 20______ .

O Professor Orientador ______________________________________
Cartão de Cidadão N.º _______________________________________
Contacto: ___________________________________________________

encontra

em

