O Presidente do conselho Cientifico:

____/____/20__
___

RG032s1/Anexo I
REQUERIMENTO
Exmo. Presidente do Conselho Cientifico do ISPA
Instituto Universitário

(nome) ______________________________________________________________, com o B.I. nº
_____________, emitido em ___________ em ____ / _____/ _______, com nº de estudante _________,
licenciado em Psicologia Aplicada no ano lectivo de _____/_____, na área de especialização
____________________________________ com a classificação final de _________ (valores) e tendo
efectuado inscrição no ano lectivo de _____/_____ no Mestrado Integrado em Psicologia, na área de
especialização de _______________________________ , submeto para apreciação os trabalhos adiante
referenciados e cujas cópias anexo, para efeitos de validação e creditação de competências para titulares
da licenciatura em Psicologia Aplicada, constantes no Suplemento 032s1 do Regulamento dos Regimes
de

Reingresso,

Mudança

de

Curso

e

Transferência,

na

área

de

especialização

de

_________________________________________________________________________________
IMPORTANTE: Para artigos científicos, juntar comprovativo de aceitação de publicação da entidade editorial no caso de os
Data de
publicação

Outro:
________

Livro ou
capitulo
de Livro

Titulo

Artigo
Cientifico

elementos abaixo discriminados ainda se encontrarem a aguardar publicação ou cópia do texto publicado (conforme o caso)
Natureza
Designação da Publicação
(Revista/Livro/Outra)

Observações

Orientador do Seminário de Monografia da
LPA:______________________________

A Preencher pelo Conselho Cientifico
O Orientador de monografia da LPA integra o Júri?

sim
Lisboa, ___ de __________________ de 20_____

Não
(continua no verso)

Nota: Do presente requerimento será produzido despacho no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da data de registo de entrada nos serviços e desde
que não venham a ser solicitados ao requerente elementos adicionais ou complementares entendidos como necessários pelo Conselho Cientifico do
ISPA para a fundamentação do despacho, situação em que o período referido contará a partir da data em que o requerente completou a instrução do
requerimento.

RG032s1 Anexo I (verso)

Instrução dos Serviços Académicos
Observações
sim

Requerimento reúne condições de apreciação
não

O Chefe dos SA__________________Data___/___/____

Proposta do Conselho Cientifico
Parecer:

Despacho do Reitor
Fundamentação

Data _____/______/20____
Composição do Júri: (indicar títulos académicos)
Presidente:

Membro especialista? I__I

Arguente #1:

Membro especialista? I__I

Arguente #2:

Data _____/______/20____
Membro especialista? I__I

O Presidente do Conselho Cientifico

O Reitor

____________________________________

_________________________________

