UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA
Pró-Reitoria Académica

Instruções para encaminhamento para assinatura da Folha de Rosto,
gerada pelo sistema da plataforma Brasil

No processo de submissão/cadastro de projetos de investigação no sistema da plataforma Brasil é
gerada uma Folha de Rosto que tem de ser assinada pelo pesquisador responsável e pelo
responsável pela Instituição proponente. Tratando-se de pesquisas a realizar no âmbito de um 2º
ciclo (dissertação de mestrado) ou de um 3º ciclo de estudos (tese de doutoramento), o aluno – na
qualidade de pesquisador responsável pelo preenchimento do formulário de submissão do projeto
na plataforma Brasil, sob a supervisão do orientador – deverá encaminhar a Folha de Rosto para a
Pró-Reitora Académica, que, em representação, por delegação reitoral, da UFP, assinará o termo
de compromisso da Instituição proponente.
O encaminhamento desta Folha de Rosto deverá ocorrer nos termos que se seguem:
1. À exceção do campo relativo ao termo de compromisso do responsável pela Instituição
Proponente, a Folha de Rosto deve ser previamente preenchida e assinada pelo aluno no campo
relativo ao Pesquisador Responsável;
2. O envio da Folha de Rosto deve ser obrigatoriamente acompanhado da declaração do
Orientador (ver modelo aqui), como forma de garantir a adequação dos procedimentos
metodológicos e do mérito científico do projeto de investigação;
3. Nos casos em que o processo de submissão da pesquisa no sistema da plataforma Brasil tenha
sido precedido de análise por parte da Comissão de Ética da UFP, deverá ainda ser anexado o
respetivo parecer;
4. A Folha de Rosto, acompanhada pelos documentos referidos nos números 2 e 3, deverá ser
remetida ao Secretariado da Pró-Reitoria Académica da UFP, em arquivo PDF, preferencialmente
por e-mail, através do endereço eletrónico pro-reitoria-academica@ufp.edu.pt;
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5. O e-mail deve ser obrigatoriamente remetido do endereço institucional de aluno, com a
seguinte estrutura:
ASSUNTO: Assinatura da Folha de Rosto | [nº de aluno] | [ciclo de estudos] | [nome do
Orientador]
Cc: [e-mails do(s) Orientador(es)]
Prof. Doutora Inês Gomes,
Eu, [nome do aluno], matriculado na UFP com o n.º [inserir número], inscrito no [indicar ano] ano
do [mestrado/doutoramento] em [indicar nome do ciclo de estudos], a realizar a [dissertação de
mestrado/tese de doutoramento] intitulada “[inserir título do projeto de investigação]”, sob
orientação do(a) [indicar nome do(s) orientador(es)], venho requerer a assinatura da Folha de
Rosto para efeitos de submissão do projeto de investigação no sistema da Plataforma. Para o
efeito, anexo a Folha de Rosto devidamente preenchida, o parecer do(a) Orientador(a) e o
parecer da Comissão de Ética da UFP [este último documento, se aplicável].
Pede deferimento.
[Nome do Aluno]

6. Após assinatura do documento por parte da Pró-Reitora Académica, a Folha de Rosto será
digitalizada e devolvida, por e-mail, ao aluno, para que este a possa anexar na Plataforma Brasil.

Porto, Universidade Fernando Pessoa, 12 de novembro de 2019
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