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Decisão de apresentação

Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente ao ciclo de estudos em funcionamento Doutoramento em Saúde Internacional
2. conferente do grau de Doutor
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Instituto De Higiene E Medicina Tropical
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Agradece-se a consulta do documento PDF anexo.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Pronuncia ao Relatório Preliminar da CAE
Doutoramento em Saúde Internacional

Após uma leitura atenta do relatório preliminar da CAE informa-se que se procedeu à
publicação dos critérios de seleção dos candidatos, usados pela Comissão Científica do
Doutoramento, nomeadamente na página pública do Doutoramento (na internet). Mais
se informa que à data da pronúncia o website do DSI já esta atualizado, como se pode
verificar no respetivo local: http://www.ihmt.unl.pt/ensino/saude-internacional/

Critérios de seleção e seriação dos candidatos:
Os candidatos serão selecionados pela Comissão Científica do Curso tendo em conta os
seguintes parâmetros:
a) Curriculum académico;
b) Curriculum científico;
c) Curriculum profissional.
Poderá ser ainda exigida uma entrevista e/ou uma prova escrita como critério
complementar.
Os candidatos serão seriados tendo em conta os seguintes parâmetros:
a) Ser titular de grau de mestre ou equivalente legal, e tendo em consideração a respetiva
classificação final;
b) Ter assegurada a atribuição de uma bolsa de doutoramento;
c) A classificação final do grau de licenciado ou equivalente legal;
d) Artigos científicos publicados e comunicações em congressos;
e) Experiência Profissional
f) Relevância do tema a desenvolver

Pronounce on the Preliminary Report of the CAE
PhD in International Health

After a careful reading of the preliminary report of the CAE, it is informed that the
selection criteria for the candidates, used by the Scientific Committee of the PhD, were
published, namely on the public page of the PhD. It is further informed that at the date of
the pronouncement the DSI website has already been updated, as can be seen in the
respective place: http://www.ihmt.unl.pt/ensino/saude-internacional/

Criteria for selection and ranking of candidates:
The candidates will be selected by the Scientific Committee of the Course taking into
account the following parameters:
A) Academic curriculum;

B) Scientific curriculum;
C) Professional curriculum.
An interview and / or written test may also be required as a supplementary criterion.
The candidates will be ranked taking into account the following parameters:
A) Hold a master degree or legal equivalent, and taking into consideration the respective
final classification;
B) To ensure the award of a PhD scholarship;
C) The final classification of the degree of bachelor or legal equivalent;
D) Scientific articles published and communications in congresses;
E) Professional Experience
F) Relevance of the topic to be developed

