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INFORMAÇÕES GERAIS 

A leitura deste documento não dispensa a consulta da documentação específica de cada curso, com especial 

atenção para o curso de Desenvolvimento de Competências Académicas. 
 

Custos dos Cursos: 

1. Os cursos da NOVA Escola Doutoral são disponibilizados de forma gratuita aos estudantes de Doutoramento 

da Universidade NOVA de Lisboa e aos Doutorados a exercer funções na NOVA (professores, investigadores e pos-

docs). 

2.  Consideram-se estudante de Doutoramento da NOVA, os estudantes inscritos em Programas de Doutoramento 

numa das Faculdades da NOVA ou num dos cursos em associação, a decorrer no ano lectivo em que se inscrevem na 

formação da escola doutoral, tendo o seguro pago e as propinas regularizadas.  

3. Os estudantes e doutorados da Universidade NOVA de Lisboa devem possuir documentação comprovativa da 

relação com esta Universidade. 

4. Os custos dos cursos assumidos pela NOVA Escola Doutoral estão disponíveis aqui. 

5. Outras situações serão avaliadas caso a caso pela Direção da NOVA Escola Doutoral.  

Inscrições: 

1. Cada curso tem indicações sobre a população a que se destina: doutorandos, doutorandos e doutorados ou 

apenas doutorados.  

2. Após a inscrição por formulário, receberá uma confirmação de que foi aceite com sucesso. No entanto, devido ao 

número de vagas limitado, só se considera que o estudante está inscrito quando esta informação é validada por email. 

3. Eventuais desistências devem ser comunicadas uma semana antes do início dos cursos. (Excepto para o curso 

de Desenvolvimento de Competências Académicas, em que deverá avisar com um mínimo de 10 dias de antecedência.) 

4. As desistências que não cumpram o requisito anterior serão analisadas caso a caso, podendo ter implicações 

em inscrições futuras nos cursos da NOVA Escola Doutoral. 

Proteção de dados: 

1.  Os nomes dos estudantes e dos respetivos Departamentos / Unidades Orgânicas / Programas Doutorais serão 

disponibilizados aos outros participantes do curso. Os dados dos participantes serão registados numa base de dados 

para exclusivo uso interno da NOVA Escola Doutoral, de forma a permitir a análise estatística sobre a frequência dos 

cursos.  

1. Durante o curso poderão ser tiradas fotografias às atividades e sessões para uso no site da NOVA Escola 

Doutoral e em materiais de divulgação. Com a sua presença, assumimos que concede permissão para usarmos a sua 

imagem na promoção da NOVA Escola Doutoral e das suas atividades educativas. 

2. Caso não se sinta confortável com o uso da sua imagem nestes materiais, por favor assinale este facto no 

Formulário e/ou contacte o Gabinete da NOVA Escola Doutoral (nova.doctoral.school@unl.pt).  

Seguro e bens pessoais: 

1. Na medida em que as atividades da NOVA Escola Doutoral foram aprovadas pelas unidades orgânicas da 

NOVA, a formação da NOVA Escola Doutoral é considerada, para efeitos de seguro, como formação extracurricular (ou 

formação contínua) e os participantes estão cobertos pelo seguro da Unidade Orgânica da NOVA a que se encontram 

vinculados. 

2. A Universidade Nova de Lisboa não assume responsabilidade por qualquer perda ou dano de bens pessoais, 

independentemente das causas. 

http://www.unl.pt/data/escola_doutoral/documentos/nova_escola_doutoral_taxas_inscricao_2014.pdf

