
MESTRADO: Procedimentos após a entrega do trabalho final 

O aluno entrega a dissertação, via email, ao Gabinete de Apoio ao 

Mestrado e Doutoramento pelo email gamd@autonoma.pt  , com 

conhecimento do Gabinete de Apoio aos Cursos Internacionais 

gaci@autonoma.pt 

GAMD em resposta acusa recebimento do arquivo 

GAMD envia um email ao Aluno para 

assinatura de Declaração de Conformidade 

com o Original 

GAMD envia um email ao Professor para assinatura 

de Declaração sobre a Conformidade para 

Submissão às Provas Públicas 

Após terem sido recebidas as declarações 

assinadas, o trabalho é enviado para a verificação 

de plágio e análise metodológica 

Se o trabalho estiver em conformidade segue para avaliação e 

denominação dos professores que irão compor o júri de Defesa pela 

Comissão Científica do Departamento. 

Se a análise verificar a necessidade de 

providências o processo se suspende até 

que estas sejam resolvidas 

Comissão Científica do Departamento propõe os professores que irão compor o Júri 

para a prova, que poderão ser de três a cinco membros, sendo um deles o orientador 

Presidente do Conselho Científico é informado pelo GAMD da 

proposição de Júri constituído na Comissão Científica 

A Reitoria da Universidade faz a homologação do Júri constituído pela Comissão Científica do 
Departamento, por despacho, indicando quem assumirá a qualidade de presidente, de arguente, e vogais. 

Os professores que compõem o Júri têm um prazo de 30 dias, subsequentes à homologação, para elaborar 
um parecer sobre a dissertação, que poderá decidir pela reformulação ou pela sua entrega 

 

Recebida a dissertação, e eventualmente a reformulação, proceder-

se-á a marcação das provas públicas num prazo de até 60 dias 

Em caso de recomendação, o aluno disporá de 60 dias 
úteis, improrrogáveis, para reformulação; podendo inclusive, 

desde que justificadamente manter o trabalho entregue 

GAMD envia emails aos professores que irão compor o Júri 
informando do dia das provas públicas, e, em seguida, ao aluno. 

Na sequência do despacho da marcação das provas públicas GAMD envia ainda um email ao 
aluno informando a data limite para a entrega dos documentos, físicos e digitais, para a prova 
de defesa, respectivamente: 

 6 cópias da dissertação final, em papel, devidamente encadernadas no modelo adotado 
pela Universidade, 

 6 CD´s contendo, cada um, uma cópia da dissertação final e uma cópia do Curriculum 
Vitae do candidato; 

 6 cópias, em papel, do Curriculum Vitae do candidato. 
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