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O presente documento apresenta a adequação do Regulamento Geral de Doutoramento da 

Universidade Católica Portuguesa (2008) à especificidade do Curso de Doutoramento em 

Linguística e Ensino das Línguas (3º Ciclo de Bolonha em 2007 – 2010).  

Para além do constante no Regulamento Geral, são acrescentados os seguintes pontos específicos: 

 

Art. 1 

(Duração) 

 

1. O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor tem 180 ECTS e uma duração normal de 

seis semestres curriculares de trabalho dos alunos. 

2. Em casos excepcionais e devidamente justificados, o prazo limite para a apresentação da 

dissertação poderá ser prorrogado, mediante requerimento dirigido ao Director do Departamento 

de Letras. 

 

Art. 2 

(Organização e estrutura curricular) 

 

1. O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor integra: 

a) Um curso de especialização, constituído por um conjunto organizado de unidades 

curriculares, correspondente ao trabalho a realizar nos dois primeiros semestres do 

Curso de Doutoramento e correspondente a 1/3 do total de ECTS a atribuir; 

b) Dois seminários de investigação anuais e dois seminários de apoio à elaboração da 

dissertação, correspondentes a 120 ECTS; 

c) Uma dissertação de natureza científica.  

2. Área científica do curso: Linguística Aplicada. 

3. Estrutura curricular  

1º Ano 

UNIDADES CURRICULARES 
ÁREA 

CIENTÍFICA 
TIPO 

TEMPO DE 
TRABALHO 
(HORAS) CRÉDITOS 

TOTAL 
CONTAC

TO 

Técnicas de investigação empírica MET S 80 20 5 

Comunicação Académica MET S 96 24 6 

Princípios de investigação/acção MET S 124 36 9 

Modelos de Análise de Discurso LA S 160 40 10 

Multilinguismo e Multiculturalismo LA S 160 40 10 

Intercompreensão LA S 160 40 10 
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Linguística Cognitiva LA S 160 40 10 

 

2º e 3º Anos 

UNIDADES CURRICULARES 
ÁREA 

CIENTÍFICA 
TIPO 

TEMPO DE 
TRABALHO 
(HORAS) CRÉDITOS 

TOTAL 
CONTAC

TO 

Seminário de Investigação MET OT 200 50 10 

Elaboração da Dissertação LA O 800 50 50 

 

 

Art. 3 

(Critérios de selecção) 

 

1. A selecção dos candidatos à matrícula no Curso de Doutoramento terá em consideração os 

seguintes critérios: 

 

a) Classificação final de Mestrado 

b) Média de licenciatura 

c) “Curriculum” académico 

2. Metade das vagas disponíveis será reservada a mestres pela Universidade Católica 

Portuguesa. 

3. A Comissão Científica do Curso pode aceitar candidaturas, para além do numerus clausus, 

à frequência de um ou mais módulos isolados - em condições a determinar caso a caso 
_
 havendo 

então lugar ao pagamento de uma propina correspondente ao número de ECTS frequentados. 

 

Art. 4 

(Competência para a selecção) 

 

1. A selecção dos candidatos é efectuada pela Comissão Científica do Curso de 

Doutoramento de acordo com as condições e critérios aprovados.  

 

Art. 5 

(Classificação e ordenação dos candidatos) 

 

1. Finda a aplicação dos métodos de selecção, a Comissão Científica do Curso de 

Doutoramento procederá à classificação e ordenação dos candidatos e elaborará uma lista de 

admitidos (incluindo os suplentes), com a respectiva classificação final, e a lista de candidatos 

não admitidos, procedendo à afixação das mesmas.  

2. Da decisão de selecção não cabe recurso, salvo se arguida de vício de forma. 
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Art. 6 

(Matrículas e inscrições) 

 

1. Os candidatos admitidos deverão proceder à matrícula e inscrição no prazo fixado. 

2. No caso de algum candidato admitido desistir expressamente da matrícula e inscrição ou 

não comparecer a realizar a mesma, a Secretaria, no dia imediato ao fim do prazo de matrícula e 

inscrição, convocará para a inscrição o(s) candidato(s) seguinte(s) na lista ordenada, até esgotar as 

vagas ou os candidatos. 

3. Os candidatos a que se refere a pauta final do número anterior terão um prazo de 6 dias 

úteis após a recepção da notificação para procederem à matrícula e inscrição. 

4. A decisão de admissão apenas tem efeito para o ano lectivo a que se refere. 

 

Art. 7 

(Taxa de matrícula e propinas) 

 

1. É devida uma taxa de matrícula no Curso de Doutoramento, bem como o pagamento de 

propinas pela frequência das disciplinas. 

2. O valor das propinas e da taxa de matrícula é aprovado, anualmente, pelo Conselho 

Superior da UCP. 

 

Art. 8 

(Órgãos de Direcção e Gestão) 

 

1. O Curso de Doutoramento é objecto de direcção e gestão próprias através dos seguintes 

órgãos: 

a) Comissão Científica do Curso de Doutoramento  

b) Coordenador do Doutoramento.  

 

Art. 9 

(Constituição da Comissão Científica do Curso de Doutoramento) 

 

1. Constituem a Comissão: 

a) O Director de Departamento. 

b) Dois professores do Curso de Doutoramento um dos quais será o seu Coordenador. 

2. Os membros da Comissão são aprovados pelo Conselho Científico, mediante proposta do 

Director do Departamento. 
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Art. 10 

(Reuniões e competências da Comissão Científica do Curso de Doutoramento) 

 

1. A Comissão reunirá sempre que for convocada pelo Director de Departamento. 

2. Compete à Comissão: 

a) o processo de selecção dos candidatos à matrícula neste curso; 

b) assegurar a gestão corrente do curso; 

c) promover a coordenação das disciplinas e seminários, e outras actividades do curso; 

d) elaborar o calendário e o horário do curso; 

e) aprovar os critérios de avaliação; 

f) organizar o calendário de provas de avaliação; 

g) proceder ao levantamento e afectação dos recursos humanos; 

h) incentivar actividades complementares e de intercâmbio com instituições similares do 

mesmo domínio científico; 

i) acompanhar o desenvolvimento do curso e, a partir dos resultados da experiência, 

propor eventuais correcções, em edições futuras, ao plano de estudos, ao elenco de 

disciplinas ou à estrutura curricular; 

j) exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelos regulamentos ou sejam 

delegadas pelo Conselho Científico. 

 

Art. 11 

(Coordenador do Curso) 

 

1. O Coordenador do Curso de Doutoramento será nomeado pelo Director do Departamento 

e aprovado pelo Conselho Científico. 

2. Compete ao Coordenador do curso: 

a) participar nas reuniões da Comissão; 

b) coordenar os trabalhos; 

c) elaborar o relatório sobre o curso; 

d) exercer as competências gerais que lhe forem delegadas pela Comissão do Curso de 

Doutoramento. 

 

Art. 12 

(Regime de faltas)  

1. As regras de matrícula e o regime de faltas são os previstos para os cursos de 1º e 2º 

Ciclos naquilo que não for contrariado pelo disposto no presente Regulamento.  
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Art. 13 

(Avaliação e transição de ano) 

 

1. A avaliação nos módulos do primeiro e segundo semestres do Curso será feita por exame 

final ou por trabalhos monográficos para os quais cada Professor dará indicações precisas, 

podendo ainda existir outras formas de avaliação complementares. 

2. A avaliação dos módulos deverá estar concluída um ano após o início do Curso de 

Doutoramento. 

3. Transitarão para o segundo ano do Curso de Doutoramento os alunos que tiverem obtido 

uma média igual ou superior a 14 nos módulos do primeiro e segundo semestres. 

4. A avaliação do segundo e do terceiro anos do Curso será expressa em APTO e NÃO 

APTO. 

5. Depois de publicada a classificação, não haverá possibilidade de melhoria de nota. 

 

Art. 14 

(Apresentação do Projecto de Tese)  

 

1. O registo de tema e plano de tese de doutoramento será formalizado até final do período 

curricular do Curso através da apresentação dos seguintes documentos: 

a) requerimento de admissão dirigido ao Director do Departamento mencionando a área 

científica do curso; 

b) plano da tese; 

c) declaração de aceitação do orientador. 

2. A Comissão Científica deverá aprovar o projecto de tese num prazo de 30 dias a contar da 

data de entrega do pedido de registo de tema e do plano de tese. 

 

Art. 15 

(Apresentação da Tese) 

1. A tese deverá ter entre 200 e 600 páginas A4, utilizando a definição “Normal” de margens 

(superior e inferior: 2,5cm; direita e esquerda; 3cm), o tipo Times New Roman, corpo de letra 12 

e entrelinhamento 1,5. 

2. Os anexos serão apresentados apenas em formato digital. 
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Art. 16 

 

(Admissão a provas de Doutoramento) 

1. A admissão a provas de doutoramento deverá ser requerida no período de 90 dias a partir 

da afixação das pautas finais da parte curricular do Curso (3º Ano) 

2. Poderá ser solicitado um adiamento deste prazo, mediante requerimento dirigido à 

Comissão Científica do Curso, acompanhado de parecer do Orientador 

3. O adiamento será concedido por um período de 3 meses, conforme o Despacho nº 

2/2002/AD, de 25/01/2002, durante os quais a propina de frequência do curso é devida. 

4. Findo este período de 3 meses, um novo adiamento de 5 meses poderá ser solicitado, 

seguindo o mesmo procedimento e as condições referidas no Despacho nº 11/2004- 

PCRB, de 22/03/2004.  

5. Outros adiamentos de 5 meses poderão ser requeridos. No entanto, nenhum adiamento 

poderá ultrapassar o prazo máximo de 3 anos após conclusão da parte curricular do Curso. 

 

Art.17 

(Suspensão da contagem dos prazos) 

1. A contagem dos prazos para a entrega, para a reformulação e para a defesa da tese, pode 

ser suspensa pelo Director do Departamento, ouvida a Comissão do Curso de Doutoramento, nos 

seguintes casos: 

a) prestação do serviço militar obrigatório; 

b) maternidade; 

c) doença grave e prolongada do aluno, quando a situação ocorra no decurso do prazo 

para entrega e para a defesa da tese; 

d) exercício efectivo de uma das funções a que se refere o Art. 73 do D.L. n.º 448/79 de 

13 de Novembro, ratificado, com alterações, pela Lei n.º 19/80 de 16 de Julho;  

e) outros casos previstos na Lei.  

 


