
NOTAS PARA O COMITÉ DE TESE 

 

Todos os doutorandos do Centro Académico de Medicina de Lisboa devem ter um 
Comité de Tese. Pretende-se assim criar momentos de reflexão e que haja um maior 
acompanhamento do progresso dos trabalhos, por especialistas externos ao projecto e 
sugestões para o bom desenrolar do mesmo. 

O Comité de Tese é constituído por 2 elementos escolhidos pelo Orientador 
(preferencialmente um interno e outro externo ao CAML) e por um terceiro elemento 
escolhido pelo Doutorando de entre os Professores/Investigadores do CAML 
(preferencialmente Doutorados)1.  

O Comité de Tese deve reunir pelo menos 2 vezes durante o Doutoramento, idealmente 
no final do 1º e 3º ano. Nesta altura a coordenação do Programa Doutoral irá lembrar a 
necessidade de marcar a reunião, sendo a convocatória da reunião da responsabilidade 
do Orientador. O Doutorando, o Orientador ou a Comissão Científica do Programa 
Doutoral podem requerer reuniões extraordinárias do Comité de Tese. 

Antes de cada reunião o Doutorando deve enviar aos membros do Comité de Tese um 
relatório sucinto com a descrição dos resultados obtidos e dos planos futuros, fazendo o 
devido enquadramento com o projecto de tese proposto. A reunião consiste numa 
apresentação do trabalho pelo doutorando e na discussão deste com o Comité de Tese 
(duração total aproximada de 1 hora).  

No final da reunião com o Doutorando, o Comité de Tese reúne brevemente com o 
Orientador para uma apreciação conjunta da evolução do projecto. No caso do 
Doutorando estar a realizar o seu trabalho numa unidade de investigação externa ao 
CAML o Orientador interno deverá estar presente na reunião do Comité de Tese com o 
Doutorando. 

Ao Comité de Tese compete discutir construtivamente os resultados obtidos, identificar 
as dificuldades e fazer eventuais recomendações sobre o plano de trabalhos a 
desenvolver com vista a garantir o sucesso do projecto, devendo no final fazer um 
relatório em formulário existente para o efeito do qual será entregue uma cópia ao 
Doutorando e ao Orientador. 

A coordenação do Programa Doutoral acompanha o processo e deverá arquivar uma 
cópia do formulário preenchido pelo Comité de Tese e do relatório de actividades do 
Doutorando. 

 

                                                 
1 Na proposta de membros para o Comité de Tese é importante ter em consideração que o 

Programa Doutoral não pode reembolsar despesas de deslocação. 


