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b) A Bolsa tem uma duração de seis semestres, podendo ser prorrogada no máximo por igual
período, cumprindo-se os requisitos administrativos necessários, mediante requerimento
fundamentado, com parecer positivo do orientador da tese e da Direção do ciclo de estudos;
c) A Bolsa é atribuída aos que se inscrevam à totalidade das unidades curriculares do programa
de doutoramento;
d) As bolsas não cobrem quaisquer outras despesas, nomeadamente as relativas a viagens,
residência, manutenção ou outros encargos pessoais;
e) Os montantes afetos à bolsa não podem ser transferidos para liquidação de quaisquer
outras obrigações de quem a usufrua no âmbito da sua relação com a ULHT.
Artigo 32
(Candidatura, condições e formalização)
a) Podem candidatar-se às Bolsas de Doutoramento em Museologia os que detenham as
condições necessárias para aceder ao grau de doutor, em conformidade com o disposto no
artigo 309 do Decreto- Lei n9 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.9
65/2018, de 16 de agosto.
b) O Programa de Bolsas de Estudo para Doutoramento em Museologia não é acumulável com
qualquer outro programa que preveja atribuição de benefícios educacionais da ULHT de
natureza similar.
c) Formalização da Candidatura:
l9 Etapa - Pedido de atribuição de Bolsa (avaliação curricular e científica do projeto)
Até a data limite indicada, os candidatos devem submeter à Coordenação do Curso de
Doutoramento o seu pedido de atribuição de Bolsa, acompanhado dos seguintes documentos:
■

Certificado de Mestrado (fotocópia);

■

Ficha de pedido de bolsa (formulário próprio)

■

Documento de identificação (fotocópia);

■

Curriculum Vitae detalhado; (CiênciaVITAE, LATTES ou outro)

■

Diploma de Mestrado (fotocópia);

■

Projeto de tese nos termos do modelo próprio;

■

Carta de motivação para a realização do doutoramento;

■

Cópia de Documento de identificação.

Os pedidos deverão dar entrada diretamente no Secretariado do Departamento ou pelo
endereço eletrónico: museologia@ulusofona.pt
29 Etapa - Candidatura online e inscrição no programa de doutoramento (formalização
administrativa)
Caso seja selecionado na l9 etapa, deverá formalizar a candidatura on-line até 22 de novembro
de 2021, proceder ao pagamento da taxa de candidatura ao Curso de Doutoramento no valor
de 150€ + seguro escolar no valor de 40€ (anualmente) e enviar os seguintes documentos:
■ Certificado de Mestrado devidamente chancelado
■ Fotografia

