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DESPACHO Ns

58/R/2018

habilita!6o legal que define a competoncia subjetiva e objetiva
conferida, respetivamente, peios artigos 75.e, n.9 2 e 772.p, n.9 7, da ConstituicSo da
Repiblica Portuguesa, pelo artigo 136.e do c6digo do Procedimento Administrativo (CPA)
Em conformidade com a

e pelo artigo 110.e, n.s 2, alinea a), da Lei n.p 62/2007, de 10 de setembro (RJIES

-

Regime

Juridico das lnstituiCdes de Ensino superior), tendo sido ouvida, na medida possivel, a
comunidade acad6mica com interesse direto na disciplina juridica do presente ambito
regulamentar, e tendo sido ot vidos as unidades orgenicas e os servigos da uAb envolvidos
e cumprido o procedimento regulamentar, nos termos e para efeitos do artigo 110.9, n 9 3,
do RJIES e dos artigos 99.9 e seEuintes do CPA, aprovo, no uso da competancia que me 6
conferida pela alinea o) do n.e 1, do artigo 92.s, do RJIES, o Regulamento de Doutoramento
em Regime de Cotutela da Universidade Aberta, anexo a este despacho e do qual faz parte
integrante.

Universidade Aberta, 16 de maio de 2018

Paulo Maria Bastos da Silva Dias
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REGULAMENIO DE DOUTORAMENTO EM REGIME DE COTUTELA
DA UNIVERSIDADE ABERTA

NOTA JUSTI FICATIVA

promo!5o ativa de politicas de reconhecimento
de graus acad6micos no exterior, considerando a especificidade de cada contexto local, bern como
desenvolve a promocao da colabora(ao €om instituic5es de ensino superior estranSeiras com vista ) oferta
Em termos estrat6Sicos, a Un iversidade Aberta prossegue a

de prosramas deformagao em regime de du pla titula96o

regim€ pelo qual um estudante de doutoram€nto pode obt€r o Srau de douto'
simultaneamente em duas unive6idades onde existam proSramas doutorais, com o! sem parte letiva,
reconhe.idos como conSineres pelas dlas instituit6es Neste regime o estudanre tem de ter dois
coori€ntadores, um de cada uma dessas universidades, e estas tem de assinar um acordo formal por cada
estudant€, que defina os termos exatos da cotltela. A univelsidade ab€.ta (uAb) acolhe este.edme, nos

A cotutela a o

termos do presente reSulamento,
Nostermos dos seus Estatutos, constituem avibuigSes da Universidade Aberta a promo!5oda cooperal,o e
o intercembio cultural, cientifico et6cnico com instit!it6es congeneres, nacionais e estrangeiras, mediante
o estabelecimento de pa.ceias.
No que conce.ne ao projeto do presente regulamento, foram ouvidos e tidos em conta os .ontributos das
unidades oGenicas e dos seruigos envolvidos e com interesse no mesmo, nomeadamente o Conselho

Cientifico, o Gabin€te de 6est5o acad6mica e Curricular eo Gabinete luridico
Quanto ao procedimento dos atos eformalidades relativos; formaC6o, manifestageo e execugao devontades
tendentes b aprovatao deste novo regulamento, foi, por um lado, tida em conta a urgencia na aplicaqao do

mesmo, dada a atual oportunidade de assinatura de convenios com univ€.sidades enrangenas relativos a
elaborafeo de tese de doutoramento em resime de cotutela internacional e, por outro, foi constatada a
inexist€ncia de interes$dos que se tenham constituido como tal no atual procedimento regulamentar e,
ainda, foiconsiderada a necessidade de.eEUlamentar a elaborat5o deteses de doutoramento em regime de

cotutela internacional e os aspetos gerais dos respetivos convenios a celebrar. consequentemente, o
Magnifico Reitor, como .esponsevel pela direg5o do respetivo procedimento, decldiu nao proceder e
audiancia dos interess.dos, nostermos do n.s 3 do artigo 110., da Lein-q 6212007, de l0deset€mbro (8llEs
- Regimeluridico das lnstituiE6€s de Ensino Supe or) e da alinea al do n., 3, do artigo 100.! do Cddigo do
Procedimento administrativo (cPA), rcm fundamento em raz6es de urgEncia, de teleridade e de
razoabilidade quanto ) execuqso do regulamento em causa, (onforme acima descritas, com excegao das
unidades 0rg6nicas e servigos acima r€feridos.

Porouno lado, no Smbito do presente procedimento regulamentar, o respetlvo projeto de regulamento neo
foisubmetido a consulta poblica por a naturera da mat6ria a regulamentar o n:o iustificar, isto 6, por s6
constituir interesse para as panes outorgantes do acordo de cotutela edo estudante inscrito interessado.
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qle deflne a competCncia subjetiva e obietiva conferida,
respetivamente, pelos artigos76.e, n.e 2 e 772-e, n-e7, da Consrituit,o da R€pnbtica po.tuSuesa, peto a.tigo
136.e do cPA, pelos artigos 8.s, n.! 1, alineas a)e C),16.ern.e 7,74.e,[lo.e,n_e z,alinea a)e 92.e, n.e 1, atinea

Assim, nor termos da habilitag:o leSal

ol, da Lei n.r 6212007, de10 de serembrc (R

tE5 - Regime turidico das tnstitLricdes de Ensino superior), peto
artigo 38.e do Decreto- Lei n .e 7 412cD6, na rcdageo da tepu bticacSo efetuada peto Decreto Let n.e E3/2015 e
pelos artigos 1.e, n.s 5, 3.q, n e 1, alinea gl e 4.a, n.q 2, dos Estatutos da Universidade Abefta, homotoSados

pelo Despacho Normativo n-c 65-Bl2OOa, publicados no Di6rio da Reprblica, 2.1 s6rie, n_e 245, de 22 de
dezembro, o Reitor da Universidade Abena, ap6s ter aprovado o presente Fequtdmento de Doutorcmento
en Regine de cotutelo da Univenidode Abetto, deretmina, nos termos e para efeitos dos artigos 135.! e
139.q do CPA, que o mesmo, constituido por este pr€ambulo e pelo segDinte articulado, seja pubticado no
portal da UAb/ onde poder6 ser consultado, € com aviso informativo no Oirrio da Repiblica, de modo
produziros efeitos indicados no artigo 14.-o.

a

Artigo 1.4

Ambito d€ apllcalto
1

-

O regime d€ cotut€la aplicase aos estudantes que realizem o

seutrabalho de doutoramento

e

tenham

doG coorientadores em !niversidades diferentes, existindo nas univeGidades desses coorientadores
programas doutorais con8eneres, estejam regularmente inscritos num deles, e pretendam obter o grau de
doutor por ambas as universidades, nos termos de um acordo pr6vio especifico a assinar entre essas
instituiC6es de ensino superior.

2 - Entende-se por instituigio de origem aquela em que o estudante se candldatou e foi admitido e oor
instituitSo de acolhimento aquela a que pertence o outro orientador e onde o enudante vai desenvolver
parte da investigagSo-

Anigo 2 s
Acordo de cotut€la

1-

O regime de coiuiela efetiva-se mediante a celebraqao de um acordo prdvio entre as instituiq6€s

parceiras eo doutorando.

2
- O acordo r€ferido no ntmero anterior tem como refer6ncia a minuta de acordo de cotutela anexa ao
presenie regulamento, a qual deve sempre incluir:
a) tdentificacSodas

instituit6esparceirasj

b) ldentificaleo do doutorando;
c) tdentificatSo do, proSramas doutorais em que o doutorando se inscreve em cada uma das instituit6es
parceiras, bem como dos ramos e especialidades se exhientes,
d) ldentificacEo dotema da tese;

A,

-

nn
Y5H

e)Desciceodop.osramdder.abalto:
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f) R€gras deafiliaCSo em publicaCoes

cientificas,

€ comunicaedes

s) ldentificado dos coorientado.esj
h) Calenrlarizacao do p€riodo d€ nabaiho, discriminando o tempo a cumprir em cada instituiCSo,

i) Reaim€ de inscricao,

j) Responsabilid.de quanto ao pagamentode propinas edemaistaxas emcada uma das imtituiq6es;
k) ldioma e localdo ato pnblico dedefesada tesei

l)Resimede protecao dos resuhados da investisa!3o;

m)Crittrios para

a

composigeo do

j(rij

membros
) Responsabilidade quanto ao pagamento de desp€sas de deslocacio e alojamento dos

n

doirri;

o) F6rmula de determinacao da classificagSofinal,

p)Iitulaceo do mesmograu em cada Lrma das instituie6es.

Artigo 3

Matricula

I

e

e

lnsari(6o

ins.rito em ambas

as instituiCbes a

-

o doutorando tem de passar a estar matriculado
a.ordo decotutela.

-

A inscricSo deverd serrenovada anualmente em ambas as instituj{6es.

e

partkdo mohento

da celebragao do

2

Artigo4.e
Taxas, propinas e outros encargos

1-

o doutorando, ou

e na

instituido de acolhimento, de acordo com o que flcar especificado

2

-

a

entidade que o financie, paga as taxas eas propinas devidas na instituiCao deorigem
no acordo d€ cotutela

S,o ainda da responsabilidade do doutorando, ou da entidad€ qu€ o financie, as despesas com

a

deslocaceo e o aloiamento ine.entes ao programa doutoral, bem como os pro.edimentos e encargos com
sesuros e com a obtencSode visto, quando aplicAvel.

@@
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Artigo 5 q
Perlodo det.abalho em cada instituigSo
1

-

O

doutorando realiza um periodo de kabalho em cada uma das instituig6es em que se desenvotve o

periodo detrabalho

a realizarem cada !ma das instituit6es teri uma duraceo minima de um ano t€tivo
lcom p€lo menos 9 mes€s de presenga €fetiva), podendo, se assim sejusrificar, cofiespondera dois semesrres
intercalados, tendo de o.oner depois da assinatura do acordo de cotutela, e nao podendo se. obtido por

2

-

O

creditag5o.
Anigo 6-q
tdioma da t€se

12

-

O idloma em que a
Caso

a

t€se6 redigidaconsta do acordo de cotutela.

tese neo seja redigida em portugues, deve a mesma seracompanhada de um resumo nesra tingua

Artigo 7

e

compolifso e nom€a9io

do

J'jrl

As r€gras d€ constituieSo e nomeac5o do jrri constam do acordo de cotutela, em conformidade rom a
le8islageo emviBor na instituiqSo em que o ato pnblico dedefesa da tese decoffer, devendo o jLl.iincluir pelo
menos dois professores ou investigadores de cada institui9ao envolvida e por ela nom€ados.

ArtiSo 8 e
Ac€ha9eo da tesc

1- Ap6s a enkega datese, o jnriprofer€ um despacho no qualaceita
fundamentadamente, ao doutorando a sua r€formulagSo.
2

-

a

tese ou, em alternativa, reromenda,

Calo s€ja recomendada a reformulatSo, o doutorando dispde do prazo enabelecido na legislageo €m
, reformulagSo ou declarar que pretende manter a tese que

vigor na instituiceo em causa para proceder

nimero anteriorsem que o doutorando tenha apresentado a reformulaqSo
qu€
pretende
ou declarado
manter a mesma versao antes apresentada, considera-seter havido desistencia

I\,

3

-

EsSotado o prazo referido no

4

-

Em caso de desistencia do

@@

doutorando, nostermos do nLimero anterior, o acordo d€ cotutela cessa.
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Artigo9.s
Provas Pibllcas de detu5a da tcse
O

doutorando apresentar'se ii

a

provas pJbli€as, !ma rnicavez, na inttituicSo que as pa.tes definirem como

local de defesa da tese.

Artigo 10 s
Diploma

1-

Ograu d€ douto. 6 conferido pelas duas instituit6es no ramo deconhecimento em que o doutorando se
encontra inscrito, depois da aprovagao no ato p{blicode defesa datese
2

-

Cada instituigao emite separadamente um diploma/ que atesta o grau

3

-

O diploma dev€ necessariamente fazer mencao e

obtido no ato ptblico de defesa

outra instituitSo enquanto parceira do doutoramento

Artigo 11e
ProterSo dos dir€itos
O t€ma da iese, a sua publicaCao e utilizateo, assim como os resultados do trabalho de investiSagSo do
doutorando devem ser protegidos de acordo com a legisla!5o e demais regulamenta(eo ern vigor nas
instituig6es em que 6 desenvolvido o programa doutoral.
Artiso 12

e

casosomissos
os casos omissos no presente Regulame.to, que neo encontrem resolugeo na legislaeao e regulam€ntagao

emvigorem cada uma das institui!6es parceiras, seo resolvidos por acordo entre os 6rgaos competentes das
institui!5es.
Artigo 13
Norma

e

tranfi6ria

Os acordos de cotut€la assinados antes da enkada em viSordeste regulamento mantem os seus termos, a

menos que as duas instituic6es assinem novo acordo.

Artigo 14 e
Entrada em vigor
o presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da publicagSo no Diiirio da Repiblica de aviso
informativo respeitante :l respetiva publicitacSo, comvista e sua plena eficdcla.

G@
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ANEXO

Acordo para rcaliratao de Ooutoramento em R€dme de Cotuteta

a)Ambas as instituig6es t6m os mesmos obj€tivos acad€micos eculturais;
b)Ambas as instituieOes desenvolvem a95es e linhas de colaboratSo para promoveradifusSoeointercambio
do conheclmento cient ifico e cultu.al;
c)Ambas as instituig6es tem competCncia para conferirograu d€ Doutor;
e

celebradoo presente acordode cotutelade doutoramento:

Entre lJniversidade Aberta, Pessoa coletiva n.q 502110660, com sede na Rua da Escola Politecnica, ne 141147, em lisboa, neste ato representada pelo Reitor (ou porquem deletenha dele8atao decompetEnciar, e
.-.

(instit'ri9eo parceka)

clrusula

f.i

obieto

1

Na prossecureo do objetivo comum de

estlm!lar a coopera9ao cientifica e promover a mobilidade dos
quadro
investigadores, este acordo estabeleceo
de supeNiseo conjunta do programa de doutoramento de:

Doutorando: {nome do doutorando)na Univeuidade de Abe,ta (identificar ramo e iirea de doutoramento) e
na (instituieeo parceira) {identificar ramo e 6rea de doutoramento).

32

Tema da Tese de Doutoramento: (especifica.titulo da tese de doutoramento).
O apCndice

l

contem uma des.ritaodo pro8rama de t.abalho

q

ue irii suportar a Tese de Ooutoramento.

cl6usula 2..
Aplicageo da letishgao racional e retulamentos inrtituclonais

1 - Nada neste a.ordo deve s€r interpretado no sentido de prevalecer sobre a legislateo naciona,
orienta96es e €nquadramentos ou reeulamentos institucionais relativos aos cu.sos de 3.! ciclo e respetiva
avibuiteodo grau de doutorem qualquer dos paises deorigem das instit!iE6es parcekas.

@@
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2 - as pan€s outorsantes comprometem'se a agir em conformidade com os regulamentos e costumes das
duas instituir6es no que concerne a atribuigao do grau de doutor e a procurar a resolugao por m[tuo
consenso deeventuais dificuldades que possam 5urgir na interpretaeSo dos.eferidos regulamentos'
Cltusula 3 !
lnicio e doragSo do Protrama Doutoral

I-

A admissao do doutorando ao programa doutorai em reSime de cotutela terii inicio no ano letivo
(especificar ano letivo), em (especificar data para se perceber se comesa no primeiro o! no setundo
2 - A duragao prevista do proSrama doutoral6 de (especificar durag:o) anos, podendo se. prcrogado por
acordo entr€ as duas instit!i96es, sob proposta coniunta dos orientadores, at6 ao limite m6ximo previsto na
leSisla!5o e regulamentaceo em vigo. em cada uma das instituic6es parceiras.

-

3

O pedido de provas de doutoramento deve ocorrer durant€ o periodo definido no

nlmero anterior.

cllurula4.!
a dinrlbuiCSo do tempo detrabalho
1 - O doutorando e os seus coorientadores devem decidn sobre o modo como o tempo de kabalho do
douto.ando sere dividido entre as duas instituig6es, levando em conta as necessidades de pesquita e as
circunstSncias do doutorando, salva8uardando um periodo minimo d€ um ano letivo na instituigeo d€
acolhimento, podendo, se asslm sejustificar, correspooder

a

dois semest.es intercalados.

- o calendiirio d€trabalho consta como ap€ndice 2 ao presente acordo.
3 - tu alte.aC6es ao calend,rio de trabalho carecem de conseiso enve o doutorando e os seus
por ambos os
presente

2

coorientadores, devendo ficar reBistadas em adenda ao

acordo, subscritas

orientadores e p€lo doutorando.

- Ambas as instituigSes diligenciarao no sentido de assegurar o normal desenrolar do trabalho do
doutorando ao longo da duracso dos seus estudos, incllindoa preparado da tese eo ato pJblico de defesa

4

CEusula 5..

Matricula

e

inscri!5o

doutorandotem de passar a estar matriculado e inscrito em ambas as instituig5es a partir do momento
dacelebraeeo do acordo decotutela, dev€ndo a inscrigeo ser renovada anualm€nte.
O

n

(T.:51
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clSusula 6..

propinas € d€mats encaryos

1
55o ainda da responsabilidad€ do doutorando, ou da entidade que o financie, as despesas Lom a
deslocagSo e o alojamento iner€ntes ao programa doutoral, bem como os p.ocedimentos e encaGos com
sesuros e com a obt€nc;o devisto, quando apliciivel.

-

2

-

5:o da responsabilidade de (especificar a instituiEeo) as despesas inerentes; deslocagSo dos membros

doj[ri

para realizaeeo das provas publicas d€ defesa da tese.

3-

As instituif6es acordarSo na distribuigao equitativa de qljatquer verba recebida
patrocinadores do projeto de pesquisa dodo!torando.

clru

la

de eventuais

7.r

Seguro

1-

Odoutorando encontra -secobe.to pelo seguroescolar da instituieao em queestejaa frequentaro cicio

2

- O doutorando,se benefi€idrio de um sistema de seguranqa socialde um dos Estados da Uniao Europe d,
Espa{o Econ6mico Europeu ou suita, deve fazer se a€ompanhar/ aquando da sua estadia no pah da
instituigSode um desses Estados, do cartSo europeu deseguro dedoenga.
3

-

Nos casos neo abrangidos pelo nLmero anterior, o doutorando deve providenciar um segu.o de doenca

e de acidentes persoais.

cl6usula 8..
Respons6veis pela cotutela

1e

O programa doutoral6 executado sob
lnome e car8o)na (instituiceo parceira).

a

superuisEo conjunta der (nome e cargo) na

U n

iveGidade aberta

2-

Ambos os coorientadores, d€signados de acordo com as regras prdprias de cada instituilEo,
comprometem-se a realiu ar em toda a extensSo o papel de coordenageo dos estudos do doutorando, como
definido pelos regulamentos emvigornasua r€spetiva instituigeo, ea apoiarem se mutua mente no exerc,cio
das suas func6es de coordenagao.
3

-

Os dois

coorientadores devern conferenciar com regularidade relativamente ao progresso dos estudos

de doutoramento do doutorando.

- Nocasode um dos coorientadores deixar a suainstituiteo, sereo seSuidosos procedimentos normaisda
instituigeo para encontrar um coorientador substituto, com o envolvimento do coorientador da outra
4

instituieeo.

@@
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5

-

5e neotiver sido en.ontrado um coorientador adequado, o contrato cessa e o doutorando continua os

seus estudos de doutoramento na ouna instituigao.
Cltrusula 9
EriS€ncia d€ protresso ac.d6mico tathfat6rio

'

A permanCncia em vi6or do presente acordo est6 dependent€ do progresso acad6mico satisfat6rio do
doutorando, aferido por um relat6rio anuala€ompanhado por parecer do(s) orientado(es) a entregar no
Conselho Cientifico da instituiqSo de oriSem que emltird parecer com a leSlslagao e regula menta!5o em vigo r
em cada uma das institui!6€s parceiras.

clrllsuh 10..
AceitatSodatese

1- Ap6s a entrega da tes€, oinriprolere um despacho noqualaceita atese ou, em alternativa, recomenda,
fundamentadamente, ao doutorando a sira reformula!50.
2 - casoseja recomendada a reformulag5o, o doutorando disp6e do p.azo a definir pelojLiripara proceder
e reformular;o ou declararqu€ pretende manier ateseq'r€ apreeentou
3
EsSotado o prazo referido no nlmero anteriorsem que o doutorandolenha apresentado a reformula9eo
-

ou declarado que pretende manter a mesmatese, considera seter havido desistencia do douto.ando
4
Em caso de desistencia dodoutorando, nostermos do nimero anterior, o a.ordo de cotutela cessa.

-

€16usula

11.!

Defesa piblica datese d€ doutoram€nto

Atese dedoutoramento

6

objeto d€defesa piiblica dnica a decorer na (indicarinstituigao).
ClSusula 12.!

ldiorna da Tele

1-

linsua oficialde uma instituido)e incluir um.esumo
Atese deve seres€rita na linsua (indicar linsua
lingua oficialda outra instituitso).

na linsua (indicar linsua

2

-

o ato pnblico

-

-

de d€fesa da tese deve ser realizado na lingua (indicar linsua).

Clrusula 13.!
AvaliatSo da t€se de doutorame.to

1

-

As instituiq6es, atraves dos coorientadores, acordam desde ja que a f6rmula para determinaeao da

classificateo

f

inal e a seEuinte:

lespecificar

a

f6rmu la qu€ pode depender do localescolhido para a defesa da tese)

,Saceta
\,."".
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- A qualificarao final 6 atribuida peb jnri de doutoramenro rendo em consideraeeo o m€riro da tese
apreciado no ato pdblico de defesa, bem como, quando exista, a nora finat da componente tetiva associada
ao p.o8rama doutoral.
2

j{i

3

-

4

-

O

-

As despesas com as deslocaCoes dos elem€ntos do

A.omposigao do

que avalia a tes€ do doutorando no respetjvo ato pibtico de defesa seguira
tramitagao leSalem vigor na (instituiqSo em que ocorrer o ato pib ico de defesa dat€se).

a

jLji incluisempre, para al6m do prelidente, um docentedecada institui9ao outorgante, para at6m dos

coorientadores, e pelo menos dois membros extemos as duas instituit6es.

5

j[ri

s6o custeadas (indicar instituigSo/instiruiCoes

Cliusula 14.!
AtribuirEo do t.au de doutor
1

-

Cada instituigao emite separadamente um dlploma, que atesta o srau

2

-

O

obtido no ato Dibiico de defesa

texto constant€ no diploma deve €specificar que senata de um diploma de doutoramento em regime

de Cotutela ent.e duas instituig6es.

Clausula 15..

Dlreltos d€ propriedade intel€ctual

1

Os dneitos de prcpriedade int€lectual relarionados com os resultados obtidos durante o programa
doutoral conjunto serao protegidos em conformidadecom as leisvigentes no pah decada instituigeo.

-

Os resultados obtidos no embito da investigarSo d€senvolvida nao permitem o registo de patente ou
explo.agao comercialpor parte de uma instituigaosem o.onsentimento da outrd, o qual deve ser requerido
por escrito, devendo a instituigao prcnunciar se num prazo de 30dias lte's.

2

-

3 - Na faltade resposta tempestiva, Eonsid€ra-se tacitament€ deferlda a autorkateo de.egisto d€ patente
ou etploragSo comercialem nome p16prio.
4

-

Preferencialmente, as patentes devem serregistadas em conjunto,

Cljusula 16.!
Rerras d€ atlllarao
Em todas as publicagSes, comuni.ag5€s cientificas e demais modalidades de divulgageo da produgao de
conhecimento, o doutorando deve obrigatoriamente apresentar afiliaCao du pla de acordo com as normas em

vigorem cada uma das instituit6es envolvidas-

n@@
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cliiusula 17.r
Enrada €m vitor e d€nUncia
O present€ a€ordo entra em vi6or ap6s a apositeo da assinatura dos rePresentantes legah das duas
instituig6es parcenas e dos respetivos coori€ntadores, bem como do doutorando e viSora at6 ao final do
prazo estabelecido na €liiusula 3.r.

1

-

Qualqu€r altera!5o ou adaptacao ao presente acordo est6 suieita ) forma esc ta, carecendo de acordo
pr6vio entre ambas as inslituieoes, constituindo aditamento ao presente acordo e dele fazendo parte

2

-

3

-

sem prejuizo dostrabalhos que se encontrem em curso, o presenteacordo podeser denunciado:

a)Por

m

ltuo consenumento

das partes €nvolvidas;

b) Pelo pr6prio doutorando, dando porescrito um resumo das raz6e5 para a sua deciseoi
c) Por qualquer

u

ma das instituiC5es, se neo tiver sido encontrado um coorientador

su

bstituto adequadoln.e

5 da cldusula8..)i

d) Por qualquer uma das instituiq6es, caso o doutorando viole de foma grave e continua as normas da
instituiCao;

e) Por qualquer uma das institui!6€s, se o doutorando neo tiver um progresso acad6mico satisfat6rio e
tiveremfalhado os procedimentos habituais da instituiteo para lida r com ta I contingEncia.

- Antes da denuncia definitiva do acordo, e no respeito pelo principio da boa J6, deve haverconsulta entre
todas as partes €nvolvidas.

4

5
Se o acordofor denunciado, o remanescente neo utilizado de qualque. ajuda financelra obtida, deverii
ser devolvida a entidadequea atribui'r.

-

Unive.sidade Aberta (instituigeo parceira)
Representantes Legais:

o Reitor

da

U

niversidade Aberta, (ou por quem deletenha competencia delesada) (Nome do representante

lesal)
Data:

(Pela Un ivelsidade Abena) (Pela lnstituiCSo Parceira)
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.oi

16 de rndo de 2018, O R.ltor, Perlo Mer{a 3a5los da Sllv. Dla!
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