PROGRAMA DE DOU
UTORAMENTO EM
E ARQUITECT URA| Instruçõe
es para aprese
entação de ca
andidatura on
nline

Por fa
avor leia esta
as instruções antes de aprresentar a su
ua candidatu
ura.
O inc
cumprimento dos requisito
os poderá se
er motivo de exclusão
e
da candidatura
a.

1 Reg
gisto individual/ Formuláriio de Autenti cação
O reg
gisto individu
ual tem por objectivo a obtenção de um código de acessso que perm
mite a
identificação do candidato. Cada indivíd
duo apenas pode efectuar um regissto devendo
o para
acultar o núm
mero do seu
u Bilhete de IIdentidade Nacional
N
ou Cartão do C
Cidadão. No
o caso
isso fa
de se
er cidadão esstrangeiro, poderá faculttar o número do seu Passa
aporte.
e, email e o utros campo
os básicos obrigatórios,
o
irá receber o seu
Após preencher o seu nome
códig
go de acesso
o através do correio electtrónico que indicou.
i
Após a recepção
o do seu código de acessso seleccione
e a opção APRESENTAR C
CANDIDATURA
A

mulário de candidatura in
ndividual
2 Form
Neste
e formulário consta,
c
para além dos se
eus dados pe
essoais, toda a informaçã o sobre a sua
a
cand
didatura que será aprecia
ada pela Co missão Cienttífica do Prog
grama de Do
outoramento
Ao e
entrar neste formulário, é-lhe
é
aprese
entada uma visão de conjunto da informação e do
estad
do de cada item
i
no conttexto global da sua cand
didatura. Aqui, a informa
ação obrigattória é
mostrrada a verme
elho.
O form
mulário está dividido em:
Dado
os pessoais
Dado
os académic
cos e profissio
onais
Docu
umentos digittalizados
O form
mulário pode
e ser preenchido de form
ma sequencia
al ou não.

4 Dad
dos Académicos e Profisssionais
Nesta
a parte do fo
ormulário dev
verá certifica
ar-se que preenche o cam
mpo obrigató
ório “Ordem de
d
priorid
dade das àrea
as de especialização” de ac
cordo com as
a suas opçõe
es.
Para o ano lectivo
o 2012/2013 estão
e
aberto
os os seguinte
es Perfis:
H
e Formas de
e Habitar
Perfil A |Projecto do Espaço Habitacional
Perfil B |Arquitecttura: Teoria, Projecto,
P
Histó
ória
Perfil D| Património Arquitectó
ónico NOVO
5 Doc
cumentos Dig
gitalizados
Curric
culum Vitae|O Curriculum
m Vitae deve
e compreend
der informação quanto à formação
acad
démica, activ
vidade profisssional e activ
vidade cienttífica.
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No ca
asos aplicáve
eis, o candid
dato deverá iinformar sobre o título da
a tese final (p
prova final,
disserrtação, proye
ecto final carrera, final th
hesis), o orientador e a cla
assificação o
obtida.

Carta
a de Motivaç
ção| Docume
ento em que
e o candidatto expressa as
a razões porq
que deseja
frequentar o Prog
grama de Doutoramento em Arquitec
ctura. Esta ca
arta deve exp
pressar de fo
orma
clara o Perfil de Esstudos do PD
DA a que se c
candidata.
Perfil A| Projecto
P
do Espaço
E
Habittacional e Fo
ormas de Hab
bitar
Perfil B| Arquitectura:
A
Teoria, Proje
ecto e História
a
Perfil D | Património
P
Arquitectónic
A
o
Certid
dão de conc
clusão de um
m curso superrior | Certidã
ão ou Diploma do Curso|
Esta c
certidão dev
ve ter informa
ação quanto
o à designação do grau (a
( data de c
conclusão e o
nome
e da instituiçã
ão que o conferiu.
a
a) No caso dos
d sistemas de ensino em
m que a ava
aliação não é expressa em
m valores
quantitativos ou qualitativos, o ca ndidato dev
verá anexar um
u documen
nto emitido pela
p
o de origem que convertta a avaliaçã
ão numa escala qualitativva ou
instituição
quantitativa, devidam
mente explica
ada.
dão de conc
clusão de licenciatura| N
No caso de aluno
a
em co
onclusão de licenciatura,, deve
Certid
entre
egar uma de
eclaração ind
dicando a d
data de con
nclusão e mé
édia final pre
evisível, fican
ndo a
ção condicionada à ap
presentação do respectivo diploma. Para habilittações obtid
das no
inscriç
estran
ngeiro o do
ocumento deve
d
ser au
utenticado pelos
p
serviço
os oficiais d
de educaçã
ão do
respe
ectivo país e reconhecido
o pela autorridade diplom
mática ou co
onsular portu
uguesa ou tra
azer a
aposttilha da Con
nvenção de Haia. O me
esmo deve acontecer
a
re
elativamente
e às traduçõ
ões de
docu
umentos cuja
a língua origin
nal não seja a espanhola
a, a francesa ou a inglesa
a.
aração de fluência em língua portu
uguesa|O curso de Dou
utoramento é leccionad
do em
Decla
língua
a portuguesa
a. O candid
dato deverá comprovar, através de documento
o escrito, que
e tem
conhecimentos orais
o
e escritos de língua p
portuguesa su
uficientes pa
ara acompan
nhar as aulass.
umentos opciionais que o candidato c
considere rele
evantes para
a a apreciaçã
ão da
Docu
cand
didatura|
mente
culum profissional de relevância para o curso a qu
ue se candid
data, devidam
Curric
comp
provado (Op
pcional)
Outro
os documenttos que considere pertine
entes para a aplicação dos
d critérios d
de seriação
(Opc
cional)
mas verificaç
ções são fe
eitas de form
ma automática. O sistem
ma informáttico não permitirá
Algum
subm
meter a cand
didatura se encontrar erro
os de preenc
chimento. To
odas as secç
ções obrigató
órias e
são e
exibidas a ve
ermelho. Nestte caso aparrecerá a seg
guinte mensa
agem no iníciio da página
a com
a exp
plicação do erro
e
detecta
ado.
Erros de
e preenchime
ento:

Se co
oncluiu o preenchimento do formuláriio com sucessso, anexand
do todos os e
elementos
solicittados seleccione a opção SUBMETER
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No ca
aso de dúvid
da no preenc
chimento, sollicite ajuda:
Emaill|pos.gradua
acao@arq.up
p.pt
one (horário de
d expediente| +351 22 60
05 71 00, +351 22 605 71 19
Telefo
Qualq
quer anomalia ou proble
ema de apre
esentação de
e candidatura deve ser c
comunicada
a para
pos.g
graduacao@arq.up.pt

Agradecemos a sua candid
datura
A Comissão
o Científica do PDA

