
 
 

DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA CIVIL NO IST 
 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
A obtenção do Grau de Doutor em Engenharia Civil no IST corresponde a realizar com sucesso 

o Ciclo de Estudos de Doutoramento que é constituído por uma parte escolar (DEA - Diploma de 

Estudos Avançados) e pela realização de uma Tese de Doutoramento. 

 

O Ciclo de Estudos de Doutoramento tem uma duração mínima de 3 anos e máxima de 5 anos e 

corresponde ao pagamento de 3.000,00 euros, por ano (valor de 2010). 

 

A Regulamentação do IST relativa à obtenção do grau de doutor pode ser obtida em: 

http://npfc.ist.utl.pt/html/doutoramentos/RegulamentoGeralDoutoramentos.pdf 

http://npfc.ist.utl.pt/html/doutoramentos/RegulamentoDiplomasIST3Ciclo.pdf 

 

Para informações relativas a este programa de doutoramento poderá contactar: 

 

Secretariado 

Paula Marques - paula@civil.ist.utl.pt    tel: + 351 218418438 

 

 
 
 
 
QUEM SE PODE CANDIDATAR AO CICLO DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO? 
 
 
1º Passo  – Verifique as Suas Condições de Admissibilidade ao Ciclo de Estudos 

 

A) Com admissão automática (Artº 25, alínea a)) 

A.1 – titulares do grau de mestre com média ≥ 16 na área científica do ciclo de estudos. 

A.2 – titulares do grau de licenciado (licenciatura de 5 anos) com média ≥ 16 na área 

científica do ciclo de estudos. 



A.3 – titulares do grau de mestre com média ≥ 14 e com curriculum de área científica 

reconhecida pelo CC para realizar o ciclo de estudos. 

A.4 – titulares do grau de licenciatura (licenciatura de 5 anos) com média ≥ 14 e com 

curriculum de área científica reconhecida pelo CC para realizar o ciclo de estudos. 

A.5 – titulares do grau de mestre (pré-Bolonha) por curso do IST (ou com equivalência), na 

área do ciclo de estudos, com candidatura realizada até Maio de 2011 (Artº 6º, alínea c), do 

Regulamento dos Diplomas do IST). 

B) Com admissão condicionada a aprovação prévia em plano curricular prévio de unidades 

curriculares do 1º e ou 2º ciclo + DEA (Artº 25, alínea b)) 

B.1 – titulares do grau de mestre com média ≥ 16 em área científica menos ou não adequada 

ao ciclo de estudos 

B.2 – titulares do grau de licenciatura (licenciatura de 5 anos) com média ≥ 16 em área 

científica menos ou não adequada ao ciclo de estudos 

B.3 – titulares do grau de licenciatura com média ≥ 17 na área científica do ciclo de estudos e 

com curriculum aprovado pelo CC do IST 

B.4 – detentores de qualquer formação académica e com curriculum que seja reconhecido 

pelo CC do IST como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos (Artº 24º) 

- Estes candidatos entregam no Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua (NPGFC) 

os documentos de candidatura excepto o plano de estudos. 

- O Coordenador de Área do Doutoramento elabora um plano curricular prévio (com 

disciplinas do 1º e 2º ciclo) 

- O aluno tem de frequentar com aprovação as disciplinas antes de se inscrever no ciclo de 

estudos de doutoramento. 

C) Doutoramento sem ciclo de estudos 

C.1 – Qualquer candidato pode, por sua iniciativa, apresentar uma tese no Núcleo de Pós-

Graduação requerendo prova de doutoramento (Artº 13º), sem ter orientador, nem ter 

frequentado o DEA. 



 

 

COMO ORGANIZAR A MINHA CANDIDATURA 

 

 

Caso esteja em condição de ser admitido automaticamente (caso A) ou se tiver já sido aprovado 

das disciplinas do plano curricular prévio (caso B). 

 

2º Passo – Obtenção de um Orientador e de um Tema de Tese 

A escolha do orientador entre os docentes do Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e 

Georrecursos do IST poderá ser feita com base na área científica onde trabalham, consultando a 

página do departamento https://fenix.ist.utl.pt/departamentos/decivil/lateral/pessoas/docentes 

e contactando directamente o docente.  

Caso pretenda alguma orientação na escolha do docente pode contactar o Coordenador Científico 

do Doutoramento (Prof. Fernando Branco - fbranco@civil.ist.utl.pt) solicitando sugestões de 

nomes dentro da área em que pretenda trabalhar. 

Estes contactos com o seu futuro Orientador deverão originar um programa de doutoramento 

(descrição científica do trabalho a desenvolver na tese) e escolha das disciplinas do DEA.  

O programa de doutoramento e a indicação do Orientador são necessários para se poder 

candidatar à maioria das bolsas. 

 

 

 

POSSO OBTER UMA BOLSA? 

 

Para concorrer a bolsas de doutoramento deve consultar as seguintes entidades e apresentar a 

candidatura de acordo com os regulamentos respectivos: 

Fundação para a Ciência e Tecnologia – http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/ 

Fundação Calouste Gulbenkian - http://www.gulbenkian.pt/section65langId1.html 



 

COMO ME INSCREVO NO CICLO DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO? 

 

A inscrição no ciclo de estudos de doutoramento só se realiza quando tem a certeza que pretende 

frequentá-lo. Se considerar essa inscrição dependente de ter bolsa, só deverá fazer a inscrição 

depois de ter recebido a confirmação da sua atribuição. 

3º Passo – Inscrição no Ciclo de Estudos de Doutoramento 

Os candidatos com admissão automática (caso A) ou com aprovação no plano curricular prévio 

(caso B) deverão entregar no NPGFC (IST) (ou submeter através do link 

https://fenix.ist.utl.pt/candidaturas/phd) os documentos necessários para a candidatura  

(http://npfc.ist.utl.pt/html/doutoramentos/candidoutor.doc) 

Após esta entrega ocorrerão os seguintes passos: 

a) O NPGFC solicita ao Coordenador de Área de Doutoramento do DECivil: 

 - Parecer sobre a candidatura; 

 - Plano do DEA; 

 - Constituição da Comissão de Acompanhamento de Tese (CAT); 

b) Apreciação dos elementos preparados no DECivil pelo Conselho Científico do IST 

c) Havendo aprovação pelo CC segue-se a matrícula do candidato e o início do ciclo de 

estudos de doutoramento 

 


