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Artigo 1º 

(Definição) 

Por deliberação da Comissão Coordenadora do Conselho Científico de 9 de 

Junho de 2006 foi aprovado o “Doutoramento em Engenharia 

Electrotécnica e de Computadores”, no âmbito da formação de 3º Ciclo de 

Estudos Superiores oferecidos pelo IST, ao abrigo do disposto no Decreto-

Lei nº 74/2006, subsequentemente modificado pelo Decreto-Lei nº 

107/2008. 

 

Artigo 2º 

(Regulamentação Geral) 

O “Regulamento do Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de 

Computadores” obedece ao “Regulamento Geral dos Doutoramentos do 

IST (3º Ciclo de Estudos Superiores)” e ao “Regulamento dos Diplomas 

IST do 3º Ciclo de Estudos Superiores” que se encontrem em vigor.  

 

Artigo 3º 

(Regulamentação Específica – Plano de Estudos) 

1. O plano de estudos de cada aluno é formado por um conjunto de 

unidades curriculares de base científica do tipo „D‟ cujo total de créditos 

não poderá ser inferior a 30 ECTS, não se encontrando prevista a 

realização de quaisquer exames de qualificação. 

2. As unidades curriculares referidas no nº 1 deste artigo são escolhidas do 

elenco anual de unidades curriculares oferecidas no Curso de 

Doutoramento, sendo que, sob proposta fundamentada dos 

orientadores, poderão também integrar o plano de estudos de cada 

aluno, como opção semestral, unidades curriculares do tipo „D‟ de outros 

cursos de doutoramento em áreas afins à Engenharia Electrotécnica e de 

Computadores. 
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3. Aos alunos cuja formação não contemple os requisitos mínimos para a 

frequência do Curso de Doutoramento será ainda exigida a realização de 

unidades curriculares propedêuticas do tipo „M‟, encontrando-se todavia 

o número destas unidades curriculares limitado ao máximo de três. 

4. Tendo em vista a posterior homologação pelo Conselho Científico, o 

plano de estudos de cada aluno é preparado pela Comissão Científica do 

Curso de Doutoramento, a qual poderá consultar outros professores do 

departamento. 

5. No caso dos programas doutorais com grau dual com universidades 

nacionais ou de outros países, a cada unidade curricular completada na 

universidade parceira será atribuída pelo Coordenador de Pós-Graduação 

a devida equivalência em ECTS de acordo com o Regulamento de 

Diplomas do 3º Ciclo do IST. 

 

Artigo 4º 

(Regulamentação Específica – Mecanismo de 

Acompanhamento Individual de Tese) 

1. A proposta, da parte dos orientadores, da constituição da Comissão de 

Acompanhamento de Tese (CAT), deverá ser apresentada à Comissão 

Científica do Curso com uma antecedência de pelo menos 30 dias 

relativamente à data do seminário de apresentação pública da proposta 

de tese. 

2. A não realização do seminário referido no nº 1 deste artigo até 24 meses 

após a matrícula no Curso de Doutoramento terá de ser objecto de 

justificação fundamentada no relatório a elaborar pela CAT na sequência 

da apresentação pública da proposta de tese. 

3. De modo a reforçar os mecanismos de acompanhamento efectivo do 

progresso dos trabalhos de investigação do aluno até à data da 

submissão da tese, a CAT terá ainda a obrigação de elaborar um 

relatório final que deverá acompanhar a tese no acto de submissão para 

apreciação pelo Júri de Doutoramento, sendo este documento também 
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incluído em anexo à acta da 1ª reunião daquele órgão, em conjunto com 

os pareceres dos relatores. 

4. O relatório final da CAT pronunciar-se-á sobre os aspectos seguintes: 

a) Conformidade da versão provisória da tese relativamente a eventuais 

recomendações e/ou correcções sugeridas pela CAT em resultado da 

realização do seminário de apresentação pública; 

b) Mérito das publicações efectuadas e/ou dos trabalhos já aceites para 

publicação e/ou referentes a propriedade intelectual devidamente 

registada que resultam directamente dos estudos efectuados no 

âmbito da tese ou, alternativamente, que dão substância à tese, 

quando esta é formada por uma compilação devidamente enquadrada 

de um conjunto coerente de trabalhos de investigação. 

5. Para a avaliação prevista no nº 4 deste artigo, os orientadores científicos 

deverão disponibilizar à CAT (em versão electrónica) uma cópia da 

proposta de tese a submeter, cópias de cada uma das publicações 

referidas na alínea b) do mesmo artigo quando estas não fizerem parte 

integrante da tese e ainda outros documentos de suporte que julguem 

adequados, sendo dada especial atenção, na elaboração do relatório final 

da CAT, à existência de publicações em revistas internacionais. 

6. Nos doutoramentos ao abrigo do programa Portugal – Carnegie Mellon, 

os procedimentos e prazos referentes à CAT são substituídos pelos 

procedimentos, mecanismos e prazos associados à apresentação e 

discussão da thesis prospectus praticados nos Departamentos envolvidos 

pelo lado da Carnegie Mellon. 

7. Nos doutoramentos ao abrigo do acordo entre o IST e a École 

Polytechnique Fédéral de Lausane (EPFL), os procedimentos e prazos 

referentes à CAT são substituídos pelos procedimentos, mecanismos e 

prazos associados à apresentação e discussão da thesis proposal 

praticados nos Departamentos envolvidos pelo lado da EPFL. 

8. Nos doutoramentos ao abrigo de futuros programas de cooperação com 

outras universidades, os procedimentos e prazos referentes à CAT serão 

aprovados pela Comissão Científica do Programa de Doutoramento em 



Regulamento do Doutoramento em EEC 

 

4 

EEC sujeitos à homologação final pela Comissão Executiva do Conselho 

Científico do IST. 

 

Artigo 5º 

(Regulamentação Específica – UC de Apoio ao 

Ensino) 

1. Ao longo do respectivo programa de doutoramento, todos os estudantes 

do Doutoramento em EEC podem cumprir um semestre de apoio ao 

ensino que não ultrapasse as 4 (quatro) horas semanais. 

2. A UC designada por Prática de Apoio ao Ensino tem por objectivo 

desenvolver nos alunos competências pedagógicas e de comunicação. 

3. A Prática de Apoio ao Ensino: 

a) Faz parte integrante do Curso de Doutoramento, sendo para o 

efeito considerada equivalente a uma UC do tipo D com 6 

ECTS; 

b) É realizada sob a supervisão de um docente do DEEC nomeado 

para o efeito pela Comissão Científica do Programa de 

Doutoramento em EEC e que será o docente responsável pela 

UC em que é prestado o apoio;1 

c) Ao desempenho do aluno será atribuída pela Comissão 

Científica do Programa de Doutoramento em EEC, sob proposta 

do supervisor, uma classificação na escala de valores idêntica à 

usada na classificação final de UCs. 

d) A classificação referida na alínea anterior é contabilizada no 

cálculo da média final do Curso de Doutoramento. 

4. No caso dos estudantes a frequentar programas com grau dual em 

colaboração com universidades de outros países, o cumprimento de um 

semestre como teaching assistant na universidade parceira pode ser 

                                                           
1
 O supervisor da Prática de Apoio ao Ensino não coincidirá em geral com o supervisor científico. 
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contabilizado como cumprimento do requisito definido no número 

anterior. 

5. A gestão do serviço de apoio ao ensino referido no nº 1 deste artigo é da 

responsabilidade exclusiva dos órgãos competentes do DEEC. 

6. Apesar de não constituir requisito obrigatório, aconselha-se fortemente 

os estudantes e respectivos supervisores cientídficos a incluirem a 

Prática de Apoio ao Ensino no elenco de UCs do Curso de Doutoramento. 

 

Artigo 6º 

(Casos Omissos e Excepções) 

Os casos omissos e as excepções ao disposto neste Regulamento são 

decididos pela Comissão Científica do programa de Doutoramento em 

Engenharia Electrotécnica e de Computadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 


