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FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO 
DE DOUTORAMENTO 

PHD SUPERVISION FORM

/
 Ano letivo 

Academic year 

S-1: Identificação do/a estudante e da tese Details of the student and respective PhD thesis

Nome completo 
Full name 

Nr.º estudante 
Student number

Curso 
Programme

Título da tese 
Title of the thesis

Declaro que aceito orientar o/a estudante/tese de doutoramento acima identificados. I hereby accept to supervise the 
student/ PhD thesis aforementioned. 

Data 
Date 

Assinatura 
Signature 

S-2: Identificação e assinatura do/a orientador/a Details and signature of the supervisor

Nome do/a orientador/a
Name of supervisor 

Categoria profissional 
Title 

Instituição
Affiliation

Tipo de documento de identificação 
Type of ID document 

Nr. º de doc. de identificação 
Number of ID document

Identificador ORCID 
ORCID ID 

Declaro que aceito orientar o/a estudante/tese de doutoramento acima identificados. I hereby accept to supervise the 
student/ PhD thesis aforementioned. 

Data 
Date 

Assinatura 
Signature 

S-3: Identificação e assinatura do/a orientador/a Details and signature of the supervisor

Nome do/a orientador/a
Name of supervisor

Categoria profissional 
Title 

Instituição
Affiliation

Tipo de documento de identificação 
Type of ID document 

Nr. º de doc. de identificação 
Number of ID document

Identificador ORCID 
ORCID ID 

Por favor, vire a página  Please turn the page 
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Declaro que aceito orientar o/a estudante/tese de doutoramento acima identificados. I hereby accept to supervise the 
student/ PhD thesis aforementioned. 

Data 
Date 

Assinatura 
Signature 

S-4: Identificação e assinatura do/a orientador/a Details and signature of the supervisor

Nome do/a orientador/a
Name of supervisor

Categoria profissional 
Title 

Instituição
Affiliation

Tipo de documento de identificação 
Type of ID document 

Nr. º de doc. de identificação 
Number of ID document

Identificador ORCID 
ORCID ID 

Data 
Date 

Assinatura 
Signature 

S-5: Identificação e assinatura do/a diretor/a do curso Details and signature of the programme director

Nome do/a diretor/a
Name of programme director

Categoria profissional 
Title 

Nomeio como orientadores do/a estudante/tese de doutoramento identificados neste documento os professores/investigadores 
acima designados. I hereby appoint as supervisors of the student/thesis in S-1 the faculty members/researchers identified 
above.
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