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Exmo. Senhor Reitor da Universidade Fernando Pessoa, 

 

Eu,  _______________________________________________________________________________________________  

docente da Faculdade de _____________________________________________________________________________  

venho requerer a V. Exª autorização para ser admitido a prestar provas de agregação ao abrigo das “Normas 

regulamentares da atribuição do título de agregado pela Universidade Fernando Pessoa”, conforme o regulamento 

nº 307/2008, de 9 de Junho, publicado no Diário da República nº 110, da 2ª série. 

 

Ramo de conhecimento/Especialidade para que é requerida a prestação das provas:  

 __________________________________________________________________________________________________  

 

Junto os seguintes documentos: 

1. Documento de Identificação da EU ou Título de Residência emitido pelo SEF; 
2. Cópia autenticada* da Certidão de Conclusão de Doutoramento; 
3. Para doutoramentos realizados no estrangeiro: cópia autenticada* da certidão de equivalência ou o reconhecimento ou o 

registo numa universidade pública portuguesa; 

4. (1) Currículo com indicação do percurso profissional, das obras e outras publicações, dos trabalhos efetuados e das 
atividades científicas, pedagógicas e tecnológicas desenvolvidas, incluindo as atividades de investigação; 

5. (2) Relatório sobre conteúdos e métodos de organização científica e de execução pedagógica de uma unidade curricular, 
grupo de unidades curriculares, ou ciclo de estudos, no âmbito do ramo de conhecimento ou especialidade em que presta 

as provas; 
6. (3) Sumário pormenorizado de uma lição ou seminário relativo ao programa da unidade curricular a ser apreciado pelo 

júri; 
7. Dois exemplares das publicações mencionadas no currículo consideradas mais relevantes para o objetivo das provas; 

8. 1 CD-ROM com a informação constante em 4, 5 e 6. 
 

* Autenticações por um notário, advogado, estação de correios ou Junta de Freguesia; 

 

Despachos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Dados para contacto e emissão de recibos: 

E-mail:   Telemóvel:  

NIF:   País:  

Morada fiscal:  

Código postal:   Localidade:    País:  
 

Pede deferimento, ________________________________________, em: __/__/20__ 



Provas de Agregação 

   
1. Documentação a entregar para validação da candidatura (a preencher pelos Serviços): 

 Documento de Identificação da EU ou Título de Residência emitido pelo SEF; 

 Cópia autenticada* da Certidão de Conclusão de Doutoramento; 

 Para doutoramentos realizados no estrangeiro: cópia autenticada* da certidão de equivalência ou o reconhecimento 

ou o registo numa universidade pública portuguesa; 

 (1) Currículo com indicação do percurso profissional, das obras e outras publicações, dos trabalhos efetuados e das 
atividades científicas, pedagógicas e tecnológicas desenvolvidas, incluindo as atividades de investigação; 

 (2) Relatório sobre conteúdos e métodos de organização científica e de execução pedagógica de uma unidade 

curricular, grupo de unidades curriculares, ou ciclo de estudos, no âmbito do ramo de conhecimento ou especialidade 
em que presta as provas; 

 (3) Sumário pormenorizado de uma lição ou seminário relativo ao programa da unidade curricular a ser apreciado pelo 

júri; 

 Dois exemplares das publicações mencionadas no currículo consideradas mais relevantes para o objetivo das provas; 

 1 CD-ROM com a informação constante em (1), (2) e (3). 

 
* Autenticações por um notário, advogado, estação de correios ou Junta de Freguesia; 

 
Recebido no Secretariado da Reitoria __/__/20__  por _________________________ 

 

 
2. Emolumentos: 

Docentes da UFP em tempo integral: 
 Candidatura:     250 € 
 Inscrição nas provas:  1500 €  
 Carta de Agregação:   100 € 

Docentes da UFP em tempo parcial  
 Candidatura:     250 € 
 Inscrição nas provas:  2000 €  
 Carta de Agregação:   100 € 

Docentes da UFP convidados e outros candidatos externos  
 Candidatura:     250 € 
 Inscrição nas provas:  2750 €  
 Carta de Agregação:   100 € 

Notas:  
- A Fundação Fernando Pessoa suporta as despesas de alojamento e o pagamento do contributo de 

participação de todos os membros do júri; 
- Despesas de viagem com membros do júri que venham do exterior do país não serão suportadas pela 

Fundação Fernando Pessoa. 

 
3. A inclusão no júri de professores provenientes do exterior só poderá ocorrer, se, previamente, for 

assegurado pelos candidatos o pagamento das viagens. 
 

4. Após a nomeação do júri deverão ser entregues: 

 Exemplares do Curriculum Vitae (tantos quantos os elementos do júri); 

 Exemplares do Relatório sobre uma Unidade Curricular, Grupo de Unidades Curriculares ou Ciclo de 
Estudos (tantos quantos os elementos do júri); 

 Exemplares do Sumário pormenorizado do Seminário ou Lição (tantos quantos os elementos do júri); 

 2 exemplares dos trabalhos científicos mencionados no Curriculum Vitae considerados pelo candidato 
como os mais relevantes (se possível também em formato electrónico); 

 2 CD-ROM com CV+Relatório+Lição/Seminário para Depósito Legal. 

 

 
 


