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Artigo 1e

Critérios de Seleção

No presente artigo densificam-se os critérios de seleção previstos no artigo 3.e do
Regulamento Geral dos Ciclos de Estudos Conducente ao Grau de Doutor da
Universidade Europeia, aplicáveis a todos os candidatos ao ciclo de estudos
conducente ao grau de doutor, em todas as áreas científicas:

Variáveis Pontos+ Variáveis Pontos+

Diplomado ou PG da UE ou do
IPAM

Sim

Não

Não é titulor do grou de

licenciodo

Titulor do grou de

licenciddo com o duroçõo

de 3 onos

Titulor do grou de

licenciodo com a duroção

de 4 onos

Titulor do grou de

licenciodo com o duroçõo

de 5 onos

Adequada

Afim

Outra

Sim

Não

Conclusão de um ono

curricular de um curso de

Doutoromento

Conclusõo do um ono

curriculor de um curso de

Mestrodo

Conclusõo de umo Pós-

groduoçõo de 60 ECIS no

mínimo

5im

0,s

o 
Detentor de um curso

de Mestrado (umo

O opçõo openosl

Titulor do grou de mestre

com 120 ECTS ou Pré-

Bolonho

Titulor do grou de mestre

com 90 ECTS

Titulor do grou de meste
com 60 EC|S

Não é titulor do grou de

mestre

Adequada

Aflm

Outra

lnferior o 73

Entre 73 e 74

Superior o 14

B1

C1 ou Superior

Tem uma ou mals

publicações científ icas

revistas por pares

Tem uma ou mais

comunicações em

conferêncìas internacionais

2

1

1,5

1

Duração do curso

de Licenciatura

dê que é titular
(umo opçõo

openosJ

00,s

0,75

Área científica da Licenciatura

versus o CE (umo opçõo

openasl

Média de conclusão do curso

de LicenciatuÍa = ou > a 15

valores

Área cientíÍica do Mestrado versus

1 o CE (umo opção openosl

Média de conclusão do

curso de Mestrado

Língua lnglesa (umo opção

openosl+r

0'5 *ana 
Íolto de ceftiÍicado, o jútí oferìro

o nível de lnglès. Condidotos com

níveis nulos ou boìxos Íìcom
o utomot ico me nte oÍostddos do

0,5 serioção

0,s

0

0

1

0

1

0

0,s

82 1

1,5

0,s

1,s

0,5

1

0,s

o,
O
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o
o
o
o

Formação

superior não
conferente de

grau (umo opção

openosl

Área científica da formação
superior não conferente de grau

versuso CE é adequada ou afim
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Não

0,s

Peíil de investigação
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Anos de

experiência
proÍissional

Experiência Docente no
Ensino Superior

Não tem experiêncio
profissionol

Expetiêncio profissionol

iguol ou superior
o um dno, mos

inferior o 5 qnos

Experiênncio
profissional

iguol ou superior

o 5 onos

Cargos de chefia relevantes

Docente de UE ou do IPAM

Tem cartas de

recomendação

relevantes

Sim

Científicos o,75

0

0,s

1

oNão

1

Sim

Não

L

0

Sim

Não

1

0
Tem um temo de tese

que pode ser

considerado
pertinente

O Doutoromento insere-

se num projeto de

correiro (ex:

docêncio,
investigoção, ou

umo outro que

sejo entendida
como rclevonte)

0,s

0,s

o)
oc!
(oo
(f)o
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o
o
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o

Motivação

Profissionois O,25

Boixa (clossificoção otribuido pelo júri inferior a 12 volores) 0

Qualidade da entrevista (umo Médio (clossificdção otribuidd pelo júri iguol o 72 volores mos inferior o 75
opçõo openosl votores) I

Alto (clossificoção otribuido pelo júri iguol ou_superior o 75 valores) 1,5

A entrevista é realizada por um júrl constituído por dois professores pertencentes à comissão científica do doutoramento, podendo,

em casos de força maior, fazerem-se substituir por docentes do ciclo doutoral em apreço.

* A classificação total mínima de admissão, exigida aos candidatos = 12 pontos.

Artigo 2e

Dúvidas e casos omissos

Os casos omissos ou dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento serão

casuisticamente analisadas pelo Reitor (a) da Universidade Europeia.

Lisboa, 27 de abril de 2021

4'

Professora Doutora Héli Gonçalves Pereira
Reitora da Universidade Europeia
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