UNIDADE DE ASSUNTOS ACADÉMICOS

Nota informativa 1/2014
Informam-se os interessados da alteração dos procedimentos da entrega dos exemplares em
papel das dissertações e relatórios de estágio dos mestrados e das teses de doutoramento:
Para apreciação do júri
Além dos formatos já previstos, podem ser entregues exemplares em papel com
encadernação mais simples (p.e. argolas ou a quente), embora a capa deva manter os elementos
identificativos propostos nos anexos do despacho n.º 247/R/2010. Para este procedimento foi
criado um modelo próprio que será fornecido ao mesmo tempo dos modelos definitivos, com o
título “Versão para entrega no requerimento de provas públicas”, depois do devido requerimento
ao Gabinete de Imagem e Relações Públicas (GIRP).
O número de exemplares deve ser o mesmo indicado no regulamento específico de cada
curso, incluindo os formatos eletrónicos, com a necessidade de entrega obrigatória de mais
exemplares em papel pelo candidato, caso o número de elementos do júri exceda o número de
exemplares entregue. A solicitação será feita pelo Gabinete de Gestão Académica (UAA-GGA) e
suspende o processo até esta entrega.
Para cumprimento do Depósito Legal
Após a realização das provas, e para efeitos de depósito legal conforme o artigo 50.º do DL
74/2006, de 24 de março, e com as alterações introduzidas, é necessário a entrega, no Gabinete
de Apoio ao Estudante (UAA-GAE):
Mestrados: um exemplar em papel e um exemplar em formato eletrónico, nos termos
definidos pelo Despacho 247/R/2010, acompanhado de um parecer do orientador, quando
indicado.
Doutoramentos: dois exemplares em papel e um exemplar em formato eletrónico (para além
do acervo na biblioteca da UMa é também enviado para a Biblioteca Nacional).
Poderão ser entregues mais exemplares na versão final para difusão para outras bibliotecas
nacionais ou internacionais, através da biblioteca da UMa (de acordo com as caraterísticas
previstas no referido despacho).
Funchal e UMa, 23 de julho de 2014
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