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Enquadramento
Este  documento  regula  o  funcionamento  geral  dos  Doutoramentos  ministrados  por  esta

universidade.  0  funcionamento  geral  refere-se  aos  regimes  da  organizagao  dos  estudos

doutorais, de candidatura, de matricula e da sua renovagao, de frequencia, de avaliagao dos

conhecimentos,   da   realizagao   da   tese   e   de   concessao   do   grau   de   doutor.   Os   atos

administrativos    descritos    neste    regulamento    podem    incorrer    custos    devidamente

identificados no regulamento financeiro.

1.      Organizagao

A  concessao  do  grau  de Doutor implica (a excecao  do ponto  6.3)  a realizag5o  de  estudos

doutorais, divididos em parte letiva e em parte da investigagao orientada.

Coordenagao

0 coordenador de urn Doutoramento 6 nomeado pela Reitoria, ouvido a Unidade de Ensino

e lnvestigagao UEI onde se insere o ciclo doutoral

1.1.     Programas

Os  estudos  doutorais  tern  uma  duragao  de  seis  semestres  e  duas  etapas  denominadas:

-    Ciclo    letivo,    com   a   duragao   de   dois   semestres   correspondentes    a   60    cr6ditos;

-Ciclo de tese ou de projeto flnal, com a duragao de dois anos curriculares, correspondente

a 120 cr6ditos.

Dentro de urn plano curricular podem existir variantes e unidades curriculares optativas.

1.2.     Planos curriculares

Os planos curriculares, registados legalmente, identificam as unidades curriculares e

caracterizam o ciclo de tese.
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As unidades curriculares dos ciclos letivos podem ser realizadas presencialmente, on-line

de forma sincrona ou em formato hibrido (b/c7!c7z.7cg /cczr7?i.7!g).

1.3.     Unidades curriculares

As unidades curriculares estao sob tutela da respetiva (UEI) e sao referenciados mos

diferentes planos curriculares por uma sinopse, urn descritivo das horas de contacto, e do

ntimero de cr6ditos.

1.4.     Programas de unidades curriculares

Cabe a cada docente responsivel pela unidade curricular, propor os respetivos programas.

Estes incluem o contetido programatico, a definigao do programa de exeougao e o regime de

avaliagao.

I+egjif to  e  arq%iuo

Os programas em vigor em cada ano letivo s5o disponibilizados aos alunos e encontram-se

disponlveis para consulta.

Formatal

Os programas sao estruturados da seguinte forma:

- Nome do docente

- Seminario ou disciplina (nome e c6digo)

- Curso, plano curricular

- Carga horaria, niinero de cr6ditos

-Enquadramento, objetivos da disciplina ou do seminario (texto de 50 a 100 palavras)

- Competencias

1 A secretaria da unidade acad€mica disporibiliza, o modelo normativo para a apfcscntaGao

de programas
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- Sistema de avaliaGao

Descrigao pormenorizada definindo as regras de avaliag5o devidamente enquadradas por

este regulamento (entre  100 e 400 palavras).

- Programa da unidade curricular

Os t6picos do programa serao estruturados em pontos e subpontos na ordem cronol6gica

em que ser5o abordados. Esta mesma numeragao fara parte dos sumarios de forma a

facilitar o controlo do andamento do curso pelos estudantes e coordenadores.

- Bibliografia principal

Toda a bibliografia sera numerada para facilitar a sua identificacao na distribuicao dos

tempos letivos.

- Distribuigao dos tempos letivos e da bibliografia

Cada ponto do programa sera seguido pelo nhmero e tipo de horas previstas e pela

correspondente bibliografia.

-Horario de atendimento ao estudante

Dia da semana ou datas e horas para atendimento ao estudante.

2.      Candidatura

A candidatura 6 o ato administrativo que conduz a matricula mos estudos doutorais.

2.1.     Condig6es de candidatura

A candidatura dos estudantes, al6m das normas legais de acesso, implica o cumprimento de

requisitos  constantes  dos  estatutos,  dos regulamentos  e  dos planos  curriculares respetivos,

em vigor nesta universidade.

2.2.    Candidatura ao ciclo letivo de urn curso de estudos doutorais.

A candidatura ao ciclo letivo esta sujeita as normas legais do ensino superior e requer como

habilitagao, a detengao de urn grau de mestre por parte do candidato.  Os detentores de p6s-

graduagao que nao confere grau de Mestre podem apresentar urn requerimento documentado,
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solicitando a comprovagao das premissas necessarias a obtencao das condig6es de matri'cula.

Compete a urn jtiri nomeado pela Reitoria avaliar a adequagao do perfl] do candidato para o

curso visado.

No caso de detentores de graus acad6micos estrangeiros, a equival6ncia intema para o acesso

aos estudos doutorais, 6 estabelecida por uma comissao especializada para o efeito.

2.2.1.Acesso ao ciclo de tese

0 acesso ao ciclo de tese requer a conclus5o do ciclo letivo do programa de estudos doutorais.

2.3.     Elementos adicionais

A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde reserva-se o direito de solicitar aos candidatos

n5o detentores do grau de mestre, elementos adicionais tais como:

- Curriculum Vitae et studiorum.,

- Lista de publicag6es;

- Entrevistas individuais ;

-Prestagao de provas especificas.

2.4.    Seriagao

A obtengao das condic6es de matricula no curso a que o estudante se haja candidatado, s6 da

direito  a matrlcula,  se o ndmero  de ordem de seriacao  obtido couber no ntimero  de vagas

estipulado.

2.4.1. Lista de admitidos
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A seriagao e atribuigao do ntimero de ordem dos candidatos a matricula na universidade

faz-se por ordem decrescente da classificacao de candidatura, estabelecendo-se

eventualmente, al6m da lista dos admitidos, uma lista de suplentes.

2.4.2. Lista de suplentes

Os  candidatos  suplentes  ser5o,  entretanto,  ordenados nas  restant,es  opg5es  de programas  a

que se hajam candidatado.

3.      Matrl'cula

A  matricula 6  o  ato  administrativo  que garante  o  acesso  a frequencia de urn determinado

plano curricular de urn curso de estudos doutorais da universidade e que confere ou confirma

o estatuto de estudante da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde.

3.1.     Primeira  matri'cula

A  primeira  matricula  ou  simplesmente,  a  matricula,  realiza-se  mos  periodos  indicados  no

calendario   escolar   e   a   sua   efetivagao   implica   a   satisfagao   de   todos   os   requisitos

administrativos.  A  matricula  6  condicao  necessaria  para  todos  os  candidatos  e  garante  o

acesso  a frequencia das unidades  curriculares  de urn programa.  A matricula esta sujeita a

liquidagao de urn valor tinico definido no regulamento financeiro.  0 direito a matricula na

universidade    cessa    se    o    candidato    nao    a    realizar    dentro    dos    prazos    fixados.

3.1.1. Curso a frequentar

E na altura da matrfcula que o estudante confirma o plano curricular do curso a frequentar de

acordo com os resultados obtidos no processo de seriacao.

3.1.2. Requisigao de equivalencias ou``creditagao de competencias
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A requisigao de equival6ncias ou de creditag5es pode ser entregue em qua]quer altura, mas

recomenda-se  pedir  o  parecer pr6vio  antes  do  ato  da  matricula.    Nao  6  possivel  requerer

creditag6es para a tese de doutoramento.

De¢acbo fuorduel

0   despacho   favoravel   resulta  na  aprovagao  por  equivalencia  das   disciplinas   ou   dos

seminarios equivalentes, mas sem apreciagao quantitativa ou qualitativa.

Despacho ndo favordrel

0 despacho nao favoravel resulta na nao atribuigao da equival6ncia, mas nao impossibilita

eventuais futuros pedidos de reapreciagao.

3.2.    Renovagao da matricula

A renovagao da matricula realiza-se no periodo indicado para o efeito no calendario escolar.

A renovagao da matricula 6 condicao necessaria para se frequentar o programa de estudos no

ano curricular a que a renovagao respeita. A nao renovag5o da matricula mos prazos definidos

no calendirio escolar da universidade resulta na anulacao da matrfcula.

3.2.1. Unidades curriculares a frequentar

A  renovagao   da  matricula  resulta  na  inscrigao   automatica  do   estudante  nas  unidades

curriculares do ciclo, do plano e do programa a que a renovagao respeita. No momento da

matricula o estudante escolhe eventuais unidades curTiculares opcionais.

3.2.2.Unidades curriculares em atraso

i da responsabilidade do estudante inscrever-se, nesta altura, nas unidades curriculares dos

ciclos anteriores aos quais n5o obteve aprovagao.  Esta inscrigao 6 condig5o necessaria para
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se frequentar e obter aprovagao nas respetivas unidades  curriculares.  Esta inscrigao nao da

garantia nem  de compatibilidade de horario nem de calendario de avaliagao para a unidade

curricular em atraso.

0 completamento do ciclo da tese (120 cr6ditos) nao deve ultrapassar 5 anos letivos ou 7

anos, se houver eventuais suspens5es da matricula.

3.2.3.Mudanga de curso

A mudanga de curso pode ser solicitada em qualquer altura.

Depacbofauorduel

0 despacho favoravel resulta na inscrigao automatica do estudante nas unidades curriculares

do  ciclo  solicitado.  A nao  estar em  exercicio o  ciclo  a que a renovagao respeita,  no plano

curricular e programas solicitados, o estudante sera inscrito nas unidades curriculares do ciclo

inferior  mais  pr6ximo  do  que  respeita  a  renovagao.   Sao  considerados  realizadas,  todas

unidades curriculares comuns nas quais o estudante ja tenha obtido aprovagao.

i da responsabilidade do estudante inscrever-se, nesta altura, nas unidades curriculares dos

cjclos anteriores nao realizadas ou as quais nao obteve aprovagao. Esta inscrigao 6 condigao

iiecessaria para se frequentar e obter aprovagao nas respetivas unidades curriculares.

Esta  inscrigao  nao  da  garantia  nem  de  compatibilidade  de  hordrio  nem  do  calenddrio  de

avaliagao para as unidades curriculares em atraso.

3.3.    Suspensao da matri'cula

A   suspensao   da  matricula  pode  ser  solicitada  a  qualquer  altura  pelo   estudante,   disso

resultando:

- A suspensao do estatuto de estudante por dois anos letivos no maximo (incluindo o ano

letivo durante o qual se solicita a suspensao);

- Suspensao do seu processo pelo mesmo periodoS;

10
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- Suspensao da obrigagao de liquidacao mensal da propina.

- As eventuais suspens6es nao permitem o alargamento do prazo da conclusao da tese para

periodos superiores a sete anos letivos (cf. ponto 3.2.1)

3.3.1.Anulagao da suspensao

Para  matriculas  suspensas,  a  anulacao  da  suspensao  da  matr{cula  pode  ser  solicitada  em

qualquer periodo de renovagao de matricula, acompanhando o respetivo ato administrativo

de urn requerimento, solicitando a retoma da matricula. Neste caso, a renovagao da matricula

resulta na inscric5o automatica do estudante nas unidades curriculares ainda nao rea]izadas,

do ciclo, do plano e do programa que frequentava quando solicitou a suspensao da matrf cula.

A anulagao da suspensao da matricula nao resulta em qualquer redugao do valor da propina

previsto no regulamento financeiro. A nao anulag5o da suspens5o da matricula no periodo de

dois anos letivos (incluindo o ano curricular durante o qual se solicitou a suspensao) resulta

na anulagao da matricula.

3.4.    Anulagao da matrrcula

Para al6m da anulacao da matricula por n5o cumprimento dos requisitos administrativos e

financeiros, ou em consequencia de processo disciplinar, a anulagao da matricula tamb6m

pode ser solicitada pelo estudante em requerimento.

A anulag5o da matricula resulta:

- Na anulagao do estatuto de estudante da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde; e

-No encerramento do seu processo.

4.      Frequencia
A frequencia 6 uma sequ6ncia de atos pedag6gicos que incidem na participagao em unidades

curriculares e nas restantes atividades previstas mos planos curriculares. A frequencia de urn

11
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determinado  plano   curricular  de  urn  programa  da  universidade   est5  sempre  sujeita  a

liquidacao de uma propina nos termos previstos no regulamento financeiro

4.1.     Aulas

4.1.1.Tipos  de  aula

As aulas poderao ser de natureza te6rica e/ou pratica, presenciais ou nao presenciais, sempre

de  acordo  com  o  programa  da  disciplina,  plano  curricular  e  curso  a  que  respeitam.  Os

seminarios   de   orientagao   da   tese   tern   forma   de   encontros   sistematicos,   realizados

quinzenalmente de forma presencial ou ore /z.7?e de forma sincr6nica.

4 .1.2. Horarios

As unidades curriculares sao normalmente lecionadas em m6dulos letivos de 2 horas de

contacto. A cada 50 minutos de aula correspondem 10 minutos de intervalo.

4.1.3.Assistencia as aulas

Devido  a  sua  natureza,  determinadas  unidades  curriculares  sao  de  presenca  necessaria.

Entretanto, em todos os casos, o estudante tern a obrigagao de participar nos momentos de

avaliagao            definidos            pelo            programa            da            unidade            curricular.

4.1.4. Sumarios

Cabe a cada docente registar os sumarios das aulas que leciona.

Os sumarios das aulas em qualquer regime devem ser introduzidos no portal acad6mico.

I+9g!isto  e  cirqwiuo
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Os sumdrios do ano curricular em curso encontram-se disponi'veis, para consulta, no portal

eletr6nico da universidade.

Formalo

Os sumarios sao estruturados da seguinte forma:

- Ciclo e programa

- Unidade curricular

- Nome do docente

- Ntimero e tipo da aula

- Data e hora da realizacao da aula

- Descrigao do contetido programatico abordado

• Identificagao da bibliografia relevante.

4.2.    Seminarios de orientagao

Os  seminarios  de  orientagao  (ou  sess6es  de  orientagao)  nao  estao  sujeitos  a  avaliaeao

quantitativa. Contudo, cada semestre o doutorando tern de apresentar ao orientador o relat6rio

de  investigagao  realizada.  A  aceitagao  dos  relat6rios  com  averbamento  no  processo  de

estudante 6 condigao s'z.7cc gwcz 72o7£ da matricula no ano letivo seguinte.

4.3.    Seminarios extracurriculares

Aos estudantes de programas de p6s-graduacao da universidade com ciclo letivo ja concluido

podera  ser  permitida  a  inscricao  em  seminarios  extracurriculares,  mediante  requerimento
previo       a      Reitoria,       salvaguardando      as      vagas       existentes      para      o      efeito.
Nao 6 permitida a inscrigao a mais de dois seminarios extracurriculares por ano curricular. A
inscrigao em seminarios extracurriculares nao tern qualquer custo.

5.     Avaliagao de conhecimentos e competencias

13
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A avaliag5o de conhecimentos 6 parte integrante da execug5o pedag6gica de qualquer curso.

5.1.     Unidades curriculares em geral

5.1.1. Componentes

A avaliagao de conhecimentos e competencias de cada unidade curricular 6 parte integrante

da sua execugao pedag6gica e 6 da responsabilidade dos docentes.

No caso das unidades curriculares, a avalia¢ao de conhecimentos e competencias tern duas

componentes:

- Avaliagao intercalar e

- Avaliagao final.

0 docente indicara, no seu programa da unidade curricular, o tipo de avaliacao intercalar e

final a realizar (projetos, relat6rios, trabalhos criativos, etc), ben como a formula detalhada

de calculo da nota final.

A avaliagao intercalar ten cariz sumativo, pode ainda ter carater individual ou de grupo e

podem nela ser usados quaisquer instrumentos de avaliag5o. A avaliacao final tern

obrigatoriamente cariz sumativo e 6 obrigatoriamente individual.

As avaliag6es podem tomar forma:

- Escrita;

- Oral;

- Pratica;

-de trabalho escrito

A classificagao resultante da combinagao da classificagao obtida na avaliag5o intercalar com

a  c]assificagao  obtida  na  prova  realizada  na  avaliagao  final,  6  a  classificagao  final  da

disciplina.

5.1.2. Momentos

14
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A  avaliagao  intercalar  6  realizada  no  decurso  da  lecionagao  de  uma  unidade  curricular.

A avaliagao final 6 realizada de acordo com o calendario escolar.

5.1. 3. Acesso

A avaliagao de conhecimentos referente a unidades curriculares 6 de carater obrigat6rio para

todos os alunos.

5.1.4. Forma

A  forma  da  componente  de  avaliacao  intercalar  6  definida pelo  docente  no programa  da

unidade  curricular.  S5o  quatro  as  formas  de  avalia?ao:  escrita,  oral, pratica e por trabalho

escrito.

AHdlidf do elcritd

As avaliag6es escritas sao obrigatoriamente objeto de registo formal e individual de todos os

contributos  para  a  classificagao  de  cada  estudante.  A  classificagao  da  avaliacao  escrita  6

determinada pelo docente ou pelos docentes que apreciam as respostas registadas.

Audlia{do orcil

As avaliag6es orais sao obrigatoriamente:

-Objeto de registo formal e individual de todos os contributos para a classificag5o de cada

estudante;

-Realizadas por urn jdri formado pelo docente da djsciplina e pelo memos outro docente da

mesma area cientifica; e

-Priblicas (avaliag6es finais).

A classificac5o da avaliagao oral 6 determinada pelo jtri.

AHalia{5o I)rdticci

As provas praticas sao obrigatoriamente:

15
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-Objeto de registo formal e individual de todos os contributos para a classificagao de cada

estudante;

- Realizadas por urn jtiri formado pelo docente da disciplina e pelo memos outro docente da

mesma area cientifica; e

- Ptiblicas (avaliac6es finais).

A classificagao da avaliagao pratica 6 determinada pelo jtiri.

Trcibalho  ef crito

0 trabalho escrito 6 objeto de registo formal e individual de todos os contributos para a

classiflcag5o de cada estudante.

A classificagao do trabalho 6 determinada pelo docente ou pelos docentes que apreciam o

trabalho.

5.1.5. Resultados

I)raapf

Os  resultados  de  todas  as  avalia€6es  deverao  ser  inscritos  em  pauta  pelo  docente  no  prazo

mfximo          de          15          dias          de          calendfrio,          ap6s          a          sua          realizaGao.

Os resultados das provas orais ou praticas serao inscritos em pauta no pr6prio dia ou no maximo

no dia titll seguinte.

A pauta das provas orais ou priticas sera sempre assinada pelo jtiri.

Corls„llaf

No caso das provas escritas, ao inscrever a nota em pauta, o docente indicara tamb6m, a data

e hora a que se disponibilizara para que os estudantes possam consultar as respetivas provas

escritas. A data e hora referidas deverao situar-se entre os 2 e 3 dias dteis ap6s o langamento

das notas.

16
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RBct'rso

Os estudantes podem recorrer da classificagao das provas escritas se, ap6s consulta e analise

da  prova  com  o  respetivo  docente,  entenderem  que  nao  lhes  foi  feita  a  devida justiga.

0 requerimento de recurso 6 apresentado a Reitoria e apenas podera recair sobre aplicagao

dos  crit6rios  de  avaliae5o  ou vicios  de  forma.  Para iniciar o  processo,  o  estudante  devera

apresentar  o  requerimento  no  prazo  maximo  de  2  dias  titeis,  ap6s  a  consulta.  Ap6s  o

requerimento, o estudante levantara fotoc6pia da prova na Secretaria, no prazo maximo de 2

dias dteis. 0 estudante recorrente dispora de urn prazo de 2 dias titeis, a contar da data em

que     levantar     a     fotoc6pia     da    prova,     para     fundamentar     o     seu     requerimento.

0 jdri designado pela Reitoria, e constituido por tr6s docentes, devera publicar a ata da sua

deliberacao no prazo de 8  dias titeis a contar da data da recegao da fundamentagao referida

no ndmero anterior, e dela devera ser dado imediato conhecimento ao estudante reclamante,

atrav6s                                                                         da                                                                         S eci.etaria.

0 requerimento de recurso esta sujeito a uma taxa definida no regulamento financeiro.

Classifica¢do

Todas  as  avaliac6es  sao  classificadas  quantitativamente,  sem  casas  decimals,  de  0  a  20

valores.

Aprovacao

0 estudante 6 declarado aprovado, desde que tenha obtido classificac5o igual ou superior a

10 valores.

Omiss6es

Os  estudantes  s6  poder5o  recorrer  da  omissao  duma  nota  em  pauta  ou  do  langamento

incorreto  duna  nota,  no  ano  curricular  em  que  foram  ou  deveriam  ter  sido  avaliados  a

disciplina questao.
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Quaisquer requerimentos sobre reclamag6es de notas eventualmente omissas, apresentados

fora daquele prazo, ser5o administrativamente indeferidos.

5.1.6. Unidades curriculares atrasadas

Unidades curriculares atrasadas s5o seminarios ou disciplinas de anos curriculares anteriores

a que nao se obteve aprovac5o ou mesmo a que se esteve inscrito, mas nao se foi avaliado.

Estas unidades curriculares serao examinadas pelo programa vigente no ano letivo em curso

e de acordo com os regulamentos vigentes no mesmo.

Caso  a unidade  curricular  atrasada nao  tenha  sido  lecionada,  cabers  a  Reitoria  autorizar,

perante requerimento,  a avaliagao extraordinaria da unidade curricular ao  abrigo  do tiltimo

programa vigente.

6.     Tesede doutoramento
6.1.     Tese

Para   conclus5o   do   ciclo   de   doutoramento,   os   estudantes   sao   obrigados   a   defender

publicamente uma tese que devera observar as regras  editorias  constantes  do Regulamento

de  Elaboragao  de  Trabalhos  Cientificos.  0  documento  deve  resultar  de  uma  investigagao

significativa   e   original,   representando   urn   contributo   dentro   de   uma   ou   varias   areas

cientfflcas.

A tese pode ser redigida em l{ngua portuguesa, inglesa francesa ou espanhola.

A tese 6 assinada e defendida individualmente embora uma parte do contetido possa ser fruto

do trabalho das equipas, sempre devidamente identificadas.

6.2.     Compilagao de trabalhos cienti'ficos
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A16m do formato da tese classica, existe a possibilidade de apresenta9ao de urn conjunto de

publicag6es  (artigos,  1ivros,  capitulos  de  livros  ou  comunicag6es  publicadas  nas  atas  de

congressos).  A  compilagao  de  documentos  cientificos  tern  de  ser  acompanha  por  uma

memoria descritiva que estabelega urn flo condutor das pesquisas realizadas.

A  compilagao  pode  incluir  textos  publicados  em  lingua portuguesa,  inglesa,  francesa  ou

espanhola.

Oriey,tafdo

0 trabalho da tese ou a preparag5o de compilagao de trabalhos cientificos 6 acompanhada e

supervisionada pelo orientador.

0 orientador deve ser detentor do grau de doutor.

A atribuigao de orientadores 6 da responsabilidade da UEI, mas os estudantes sao ouvidos no

processo de nomeagao de orientadores.

Em casos especificos pode existir a figura do coorientador.

0  orientador  e  o  coorientador podem  ser  do  quadro  da Unipiaget  ou  extemos.  Contudo,

sempre urn deles  deve  ser  do  quadro  da universidade.  Em  casos  excecionais  6 possivel  a

mudanga do orientador medjante urn requerimento dirigido a UEI.

PJeg/ifto  do  tem¢a  da tese  o%  dci  compila{ao

0  estudante entregara na  Secretaria das UEI uma proposta da Tese  (ou da compilacao  de

trabalhos) ,                                       visada                                      pelo                                       orientador.

A  entrega  desta  proposta  nao  pode  ultrapassar  a  quinta  semana  do  ano  curricular  a  que

respeita.

Os temas das investigag6es tern de ser validados pelo Conselho Cientifico. 0 Conselho pode

delegar esta tare fa a uma comissao especializada,  criada para o efeito.  As propostas ten de

ser apreciadas ate a d6cima semana do ano curricular.

Os temas das investigag6es conducentes ao grau de doutor s5o registados no Livro de Registo

de Teses. 0 registo 6 valido para o prazo de cinco anos. No caso de suspens5o de matricula
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6.3.    Regime especial de apresentagao da tese

A16m   da   tese   realizada   como   parte   de   estudos   doutorais,   existe   a   possibilidade   de

apresentagao de uma sem inscrigao no ciclo de estudos e sem orientagao.

Compete ao Conselho Cientiflco, ou a uma comissao especializada criada por este, apreciar

o  pedido  e  a  adequagao  dos  documentos  apresentados  aos  objetivos  do  doutoramento

selecionado.

A apreciag5o do pedido esta sujeita a taxa definida pelo Regulamento Financeiro e tern de

acontecer no prazo de 60 dias ap6s a entrega dos documentos pelo candidato.

Caso a deliberagao for positiva, procede-se nomeaeao do jhri em termos do artigo 5.4.

6.4.    Prazos

A    tese    tera    de    ser    entregue    ate    ao    fim    do    ano    curricular    a    que    respeita.

A nao apresentagao da dissertagao, dentro do prazo normal, implica a renovagao da matricula

com todas as suas consequencias administrativas e financeiras.

6.5.     AvaliaQao

A       avaliagao       da       tese       esta       sujeita       a       conclusao       do       respetivo       plano

curricular.

A tese 6 submetida a avaliagao de umjtiri nomeado pelo Conselho Cientifico e homologado

pelo  Reitor,  no  prazo  maximo  de  45  dias  de  calendario  ap6s  a  entrega  de  7  exemplares

impressos  e  uma  c6pia  em  formato   eletr6nico   do  trabalho  na  secretaria  da  Unidade.

0 jriri 6 constituido:

- Pelo reitor, que preside, podendo delegar esta responsabilidade;

- Pelo orientador ou orientadores;

-Tres ou mais vogais doutorados.                           I
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Obrigatoriamente dois vogais tern de ser extemos a universidade que confere o grau.

Pelo menos tres membros do jtiri devem ser do dominio cientifico da tese,  constituindo-se

dois deles pelo memos como arguentes.

0  Conselho  Cientifico  pode  nomear urn  elemento  do jtri  sem  grau  de  doutor mas  com

experiencia reconhecida na area da tese.

AdmisJibilidade  dd tese

0 jhri disp6e de 45 dias ap6s a sua nomeagao para se pronunciar sot)re a admissibilidade da

tese para a discussao pdblica.

Se a tese nao fo1- admitida, tal decis5o deve ser comunicada ao doutorando e acompanhada

por urn relat6rio que fundamenta a decisao do jtiri.

Caso jdri  se  pronunciar pela reformulagao  da tese,  o  doutorando  disp6e  de  120  dias  para

proceder a correg5o exigida.

No caso da admissao da tese, o jtiri fixa a data da apresentagao phblica que se deve realizar

no prazo de 90 dias de calendario ap6s a decis5o do jdri.

Ayldncio fi¢blico

Ap6s a determinagao  da data,  a secretaria de Unidade devera redigir urn edital  de antincio

ptiblico  da  defesa  onde  conste,  entre  outros  elementos,  a  data  e  o  local  para  a  discuss5o

phblica                                                                        do                                                                        trabalho.

Este     edital     devera    ser    afixado     com    antecedencia    minima    de     duas     semanas:

0 [Reitor] faz saber que no dia [dia] do mss de [mes] de [ano], as [hora] horas, tera lugar na

sala [sala] da Universidade, a apresentagao e discussao priblica da tese intitulada/o [titulo] da

autoria       de        [nome],       estudante       finalista       do       programa       de       [programa].

0 jdri para apreciagao do trabalho, em [data], tern a seguinte constituicao:
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Presidente:  [nome]

Arguentes:  [nome] [nome]

Vogais:  [nome] [nome]

Direeao dos servigos acad6micos aos [dia] de [mes] de [ano].

Apref enta{5o  8  discwf I do

A discussao da tese tera a duragao maxima de 180 minutos, divididos em partes iguais pelo

jtiri e pelo estudante.

Cabe aos arguentes a maioria do tempo do jtiri para apreciar a tese com o doutorando, sem

prejuizo das interveng6es dos outros elementos do jdri.

A discussao 6 ptiblica.

As deliberag5es sao tomadas por maioria dos membros atraves da votagao z.72Ze7`p¢7`es', nao

sendo permitida a abstengao, por6m exista a possibilidade de vo/win sepczrcz/#m.

A defesa pode ser realizada em linguas portuguesa, inglesa, francesa ou espanhola.

I+eg!iJto  em¢  citci

Terminada a defesa oral da tese, o jtri regista em ata pr6pria o resumo da prova e a

classificacao a atribuir, de acordo com o seguinte texto padrao:

No dia [dia] do mss de [mes] de [ano], pelas [hora] horas, reuniu-se na Universidade Jean

Piaget de Cabo Verde o jtiri homologado pelo [Reitor] e composto por: Presidente:  [nome]

Arguentes: [nome] [nome]

Vogais:  [nome]  [nome]

para avaliagao da tese [titulo] da autoria de [nome], candidato ao grau

de doutor na [area].

Ap6s a apresentacao feita pelo candidato, procedeu-se a discussao ptiblica seguida pela
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deliberag5o do jtiri e pela votacao nominal da nota.

Decidiu-se [aprovar/reprovar] a tese final com a mengao de

[classificagao qualitativa]

equivalente a uma classificacao de [classificagao quantitativa] valores.

E nada mais havendo a acrescentar a ata foi lida e assinada pelos membros do Jtiri.

Presidente:  [nome]

Arguentes:  [nome] [nome]

Vogais:  [nome]  [nome]

Embora a defesa possa ser realizada em v5rias linguas, a ata 6 sempre redigida em lingua

portuguesa.

Classificacdo

A classificagao da tese 6 o resultado da votagao nominal dos membros do jdri, sendo expressa

qualitativamente e quantitativamente sem casas decimais. Em caso de manifesta discrepancia

entre as notas propostas, tal devera ser registada em ata, com a devida justificagao da raz5o

discrepante.

Clas:ificaf~aoqualitaliua

A classificagao qualitativa 6 expressa pelas seguintes meng6es: Insuflciente, Aprovado com

Suficiente, Aprovado com Born, Aprovado com Muito Born e Muito Born c„77e /czc/dc.

A           meng ao           Muito           B om           cum           I au de           C/czss I.¢ccz €Go           q z4 cz# f !. /cz /I.vcz

A  conversao  da  classificacao  qualitativa  em  quantitativa  obedece  aos  seguintes  intervalos

num6ricos:

Insuficiente (ate 9 valores), Aprovado com Suficiente (de  10 a  13  valores), Aprovado com

Born (de  14 a 16 valores), Aprovado com Muito Born (de  17 a 20 valores).

A mengao c#77t /cz„de 6 reservada a teses avaliadas com a nota de 20 valores.
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7.  Classjficagao final do curso

A classificagao final de urn curso de doutoramento 6 a media ponderada das classificag6es

obtidas em cada ciclo parte letiva (urn tergo) e a tese dois tergos)

8.  Carta doutoral

A  emissao  da carta doutoral e  do respetivo  suplemento realiza-se no prazo maximo de  90

dias de calendario ap6s a conclusao do curso.

9. Tutela

A  tutela  dos  cursos  de  Doutoramento  6  da  Reitoria,  mas  a  tutela  dos  programas  6  da

responsabilidade da Unidade de Ensino e investigagao onde esta adstrito os programas.
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10.   Disposie6es finais

No  caso  dos  programas  realizados  ao  abrigo  de  protocolos  ou  similares  com  instituig6es

cong6neres, este regulamento pode ter de ser parcialmente alterado de forma a convergir para

as normas aceites pelas instituig6es signatarias. Nestes casos, a Unidade divulgara a adenda

necessaria      a      este        regulamento        devidamente        aprovada       pela       reitoria.As

dtividas  e  casos  omissos  neste regulamento  serao  objeto  de  decisao  por parte  da Reitoria,

excetuando-se os casos de natureza juridico-legal que terao se ser submetidos a apreciagao

por parte do Administrador Geral.

Este regulamento entre em vigor a 01  de outubro de 2022
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