
 

 
        

 
 
 
 
 
 

 

Exmo. Senhor Reitor da Universidade do Algarve 

 

Nome ____________________________________________________________________ 

 

Filiação ______________________________________ e de _______________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Residente em ____________________________________________________________ 

 

Código Postal __________ - _______, Localidade _____________________________ 

 

Telefone ______________ / _____________, e-mail: ___________________________ 

 

tendo concluído a parte curricular do curso de mestrado em _______________ 

 

______________________________________, vem requerer a V.Exa. a realização  

 

de provas públicas para defesa da respetiva dissertação/ relatório/ projeto. 

 

Faro, ____ de _______________ de 20 ___ . 

 

 

    Pede deferimento, 

 

 

    ________________________________ 

 

NOTA: A dissertação gravada em formato PDF e entregue em CD, é da 

inteira responsabilidade do(a) requerente. 

 

Consentimento: 
Declaro prestar consentimento expresso às operações de tratamento dos meus dados pessoais, a 

realizar pela Universidade do Algarve, para gestão administrativa do presente processo de provas 

públicas de mestrado. 

Declaro ter sido informado/a que a retirada do consentimento não compromete a licitude do 

tratamento efetuado com base no consentimento previamente prestado. 

Assinatura:       Data:   - - 

 

Recebido em __/__/20__, 

Colaborador:________________________ 

Verificação: 

Parecer(es) orientador(es)                      

Dissertação papel e CD                          

CV e Dissertação no CD                        

Declaração autoria                                 

Ficha curricular do estudante                 

Aprovação Orientadores                        

 

 

__/__/20__, _________________________ 

 

Informação do Serviço: 

O Processo encontra-se bem instruído. 

 

__/__/20__, _____________________ 

                         A Direção do Curso 

                        (Secretariado da UO) 

 

http://www.ualg.pt/


 

 
        

 
 
 
 
 
 

 

Rector of the Universidade do Algarve 

 

Name ____________________________________________________________________ 

 

Filiation ______________________________________ and _______________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Resident in ____________________________________________________________ 

 

Postcode __________ - _______, Location _____________________________ 

 

Telephone ______________ / _____________, e-mail: ___________________________ 

 

having concluded the courses part of the master in _______________ 

 

______________________________________, requests herein the public defence of its 

dissertation / internship report / professional activity report. 

 

Faro, ____ , _______________ 20 ___ . 

 

 

    The applicant, 

 

 

    ________________________________ 

 

NOTE: The written dissertation saved in PDF format delivered on CD is of 
exclusive responsibility of the applicant. 
 

Consent:  

I hereby expressly consent to allow the University of Algarve to process my personal data for 

the administrative management of the present proceedings. 

 

I hereby declare that I have been informed that the withdrawal of consent does not 

compromise the legality of the data processing carried out under the previously given 

consent. 

 

Signature:__________________________________Date:____________________________ 

 

 

Recebido em __/__/20__, 

Colaborador:________________________ 

Verificação: 

Parecer(es) orientador(es)                      

Dissertação papel e CD                          

CV e Dissertação no CD                        

Declaração autoria                                 

Ficha curricular do estudante                

Aprovação Orientadores                       

 

__/__/20__, _________________________ 

 

Informação do Serviço: 

O Processo encontra-se bem instruído. 

 

__/__/20__, _____________________ 

                        A Direção do Curso  

                       (Secretariado da UO) 

 

http://www.ualg.pt/

