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FORMULÁRIO DE REGISTO DE
TESE DE DOUTORAMENTO 

PHD THESIS REGISTRATION FORM 

Identificador ORCID 
ORCID ID 

Género 
Gender 

País origem 
Country of birth 

S-1: Identificação do/a estudante Details of the student

Nome completo 
Full name 

Nr.º estudante 
Student number 

Tipo de documento de identificação 
Type of ID document

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

Data nascimento 
Date of birth 

Nacionalidade 
Nationality 

Morada 
Address 

Código 
postal ZIP code 

Localidade 
City 

Telemóvel 
Cell phone 

E-mail(1)

Email address 

(1)Não obstante a possibilidade de indicação do endereço pessoal, relembra-se que é da responsabilidade do estudante verificar o endereço institucional, para o qual é enviada toda a correspondência relevante
Despite the fact that the student is welcome to indicate his personal e-mail address, we recall that it is the student’s responsibility to regularly check the institutional email, to which all relevant information is sent

S-2: Dados da inscrição Details of the enrollment

 

- 

/Ano letivo 
Academic year 

Curso 
Programme

Especialidade
Specialisation

Ano da 1.ª inscrição 
Year of 1st enrollment  

S-3: Dados da tese Details of the thesis

Título
Title

Palavras-chave 

Keywords 

Área disciplinar (áreas FOS)(2) 
Disciplinary fields (Fields of Science and Technology – FOS) 

Financiamento público 

Public funding 

Referência bolsa FCT (caso se aplique)
FCT scholarship reference (if applied) 

Ano da reinscrição (caso se aplique) 
Year of re-enrollment (if applied) 
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Instituição
Affiliation

S-4: Identificação do/a orientador/a ID of supervisior

Nome do/a orientador/a
Name of supervisor 

Categoria profissional 
Title 

S-5: Identificação do/a orientador/a ID of supervisior

Nome do/a orientador/a
Name of supervisor

Categoria profissional 
Title 

Assinatura 

Signature 

S-10: Reservado aos serviços

Verificação/receção por Em (data)

Instituição
Affiliation

S-7: Identificação da unidade de investigação Details of the research unit

Nome da UI de acolhimento 
Name of host research unit

S-8: Documentos apensos ao registo (obrigatórios) Attached documents (mandatory to registration)

Formulário de nomeação da orientação devidamente assinado (MOD.SGE.31)  
PhD supervision appointment form duly signed (MOD.SGE.31) 

Projeto de doutoramento 
Project 

Ata da sessão pública de avaliação do projeto 
Minutes of the public evaluation session

S-9: Assinatura do/a estudante Signature of the student

Data
Date 

Observações Assinatura 

(2)Áreas FOS | FOS areas 1.1 Matemática | Mathematics; 1.2 Ciências da computação e da informação | Computer and information sciences; 1.3 Física | Physical sciences; 1.4 Química | 
Chemical sciences; 1.5 Ciências da terra e ciências do ambiente | Earth and related environmental sciences; 1.6 Ciências biológicas | Biological sciences; 1.7 Outras ciências naturais | Other 
natural sciences; 2.1 Engenharia civil | Civil engineering; 2.2 Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | Electrical engineering, electronic engineering, information engineering; 2.3 
Engenharia mecânica | Mechanical engineering; 2.4 Engenharia química | Chemical engineering; 2.5 Engenharia dos materiais | Materials engineering; 2.6 Engenharia médica | Medical 
engineering; 2.7 Engenharia do ambiente | Environmental engineering; 2.8 Biotecnologia ambiental | Environmental biotechnology; 2.9 Biotecnologia industrial | Industrial Biotechnology; 2.10 
Nanotecnologia | Nano-technology; 2.11 Outras ciências da engenharia e tecnologias | Other engineering and technologies; 3.1 Medicina básica | Basic medicine; 3.2 Medicina clínica | Clinical 
medicine; 3.3 Ciências da saúde | Health sciences; 3.4 Biotecnologia médica | Health biotechnology; 3.5 Outras ciências médicas | Other medical sciences; 4.1 Agricultura, silvicultura e pescas 
| Agriculture, forestry, and fisheries; 4.2 Ciência animal e dos lacticínios | Animal and dairy science; 4.3 Ciências veterinárias | Veterinary science; 4.4 Biotecnologia agrária e alimentar | 
Agricultural biotechnology; 4.5 Outras ciências agrárias | Other agricultural sciences; 5.1 Psicologia | Psychology; 5.2 Economia e gestão | Economics and business; 5.3 Ciências da educação | 
Educational sciences; 5.4 Sociologia | Sociology; 5.5 Direito | Law; 5.6 Ciências políticas | Political Science; 5.7 Geografia económica e social | Social and economic geography; 5.8 Ciências da 
comunicação | Media and communications; 5.9 Outras ciências sociais | Other social sciences; 6.1 História e arqueologia | History and archaeology; 6.2 Línguas e literaturas | Languages and 
literature; 6.3 Filosofia, ética e religião | Philosophy, ethics and religion; 6.4 Artes | Art (arts, history of arts, performing arts, music); 6.5 Outras humanidades | Other humanities

Instituição
Affiliation

S-6: Identificação do/a orientador/a ID of supervisior

Nome do/a orientador/a
Name of supervisor 

Categoria profissional 
Title 
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