
 

 
 

 

RG56/ANEXO I - Requerimento Admissão Provas Agregação 

Exmo. Senhor Reitor do Ispa – Instituto Universitário 

Eu, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

filho(a) de ……………………………………………………………………………………………………………………………… e de 

……………………………………………………………………………………, natural de ………………………………………, 

nascido a  ………             ……  , portador do documento de identificação n.º ………………………………, 

morador na  …………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

habilitado com o grau de doutor em …………………………………………………………………………………………, 

pela Universidade de …………………………………………………………………………………………………………………, 

exercendo as funções de …………………………………………………         , na …………………………………………

………

  

…………………………………………………, respeitosamente requer a V.ª Ex.ª se digne admiti-lo a 

provas  de agregação  no ramo  de (dentro  da lista  dos  ramos  em que  o Ispa -  Instituto 

Universitário   atribui o grau de doutor) ……………………………………………………………………………………   

na disciplina (ou grupo de disciplinas) de  ………………………………………………………………………………… 

Junta, para o efeito, os seguintes documentos instrutórios remetidos em formato pdf: 

• Documentos comprovativos do preenchimento das condições mencionadas no artigo 3.º; 
• 1 exemplar do Curriculum Vitae científico e também profissional do requerente, quando for caso 

disso, com a indicação das obras e trabalhos efetuados, das atividades de investigação presentes 
e projeto de programas de trabalho futuros, e de que constem ainda as atividades pedagógicas 
exercidas; 

• 1 exemplar do relatório sobre a unidade curricular, grupo de unidades curriculares, ou ciclo de 
estudos, escolhida(s) pelo requerente, no âmbito do ramo do conhecimento ou especialidade em 
que são prestadas as provas; 

• 1 exemplar do sumário pormenorizado do seminário ou lição, escolhida pelo requerente, sobre 
um problema dentro do âmbito do ramo de conhecimento ou especialidade em que são prestadas 
as provas; 

• 1 exemplar dos trabalhos mencionados no Curriculum Vitae considerados pelo requerente como 
mais relevantes. 
 

Será ainda entregue no balcão de atendimento dos Serviços Académicos 2 exemplares em 

formato digital (Pen USB) e 1 exemplar em formato papel, devidamente encadernado, do 

Curriculum Vitae, do relatório e do sumário pormenorizado do seminário ou lição, para fins de 

depósito legal. 

 

Pede deferimento  
 

Lisboa,  
 

(Assinatura do requerente) ………………………………………………………………………………………………………… 
 

DESPACHO DO REITOR 

 
             Admitido               Não admitido 
Fundamentação: 

 

Data  
 

O Reitor 
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