
Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Científico do 
Instituto de Educação 
Universidade do Minho 
Campus de Gualtar - BRAGA 

____________________________________________________________________________________ (nome completo), com o 

número de identificação _______________, natural de ______________________, nascido(a) em ____/ ____/ ______, residente em 

___________________________________________________________________________________, com o código postal 

_________ - ______  _________________(localidade), telefone/telemóvel nº ___________________/ ____________________, 

e-mail ___________________________________________________________________vem solicitar a V. Exa. a admissão ao

doutoramento em Ciências da Educação, especialidade de _______________________________________________________, de 

acordo com o estipulado na legislação em vigor.  

Propõe-se que a orientação do referido doutoramento fique a cargo do(a) Professor(a) Doutor(a) … 

Braga, ______ de ________________ de ________ 

Pede deferimento, 

__________________________________ 

Anexos: 
Cópias dos Certificados de Habilitações (em formato digital); 
Curriculum Vitae (em formato digital); 
Termo de aceitação por parte do(s) orientador(es) (em formato digital); 
Projeto de tese, subscrito pelo(s) orientador(es) e pelo(a) candidato(a) (em formato 
digital). 

Informação relativa à Proteção de Dados Pessoais pela UMinho devida ao titular dos dados (RGPD, artigo 13.º) 
Responsável pelo tratamento: Universidade do Minho, Instituto de Educação, sec@ie.uminho.pt. 
Destinatários: Universidade do Minho (UMinho) 
Finalidades: Gestão dos procedimentos administrativos necessários ao tratamento e análise do pedido de admissão a Doutoramento; Elaboração de relatórios estatísticos 
Licitude: RGPD, artigo 6.º, alínea b), “o tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a 
pedido do titular dos dados”, sendo o contrato a inscrição como aluno do Mestrado em … da UMinho. 
Prazo de conservação dos dados: 60 anos. 
Direitos dos titulares: Direito de acesso, direito de retificação e o direito de portabilidade dos dados. O direito ao apagamento terminado o prazo de conservação dos dados. O 
direito à limitação do tratamento, nas situações previstas no artigo 18.º do RGPD. 
Contactos do Encarregado de Proteção de Dados: 
E-Mail: protecaodados@uminho.pt
URL: https://www.uminho.pt/protecaodados

Reservado aos Serviços 

Recebido 

________/________/__________  
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