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REQUERIMENTO
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONTAGEM 
DE TEMPO

Nome   

N.º de aluno  E-mail 

A frequentar o curso de mestrado/doutoramento:

vem por este meio solicitar a vossa excelência se  digne a conceder a  suspensão da contagem de tempo de 

entrega da tese/ dissertação pelo período de , decorrentes de:

  1. Parentalidade 

  2. Doença grave e prolongada ou acidente grave do estudante

  3. Assistência a membro do agregado familiar que sofra de doença grave e prolongada

  4. Outras situações previstas na Lei ou socialmente atendíveis

O pedido de suspensão do prazo deve ser fundamentado em informação clínica que comprove as situações 
previstas nas alíneas 1. a 3. do número anterior ou de outros documentos quando o pedido de suspensão se 
fundamente noutras situações.

No pedido apresentado deverá constar a duração da suspensão a autorizar, ainda que fundamentada em causas 
de duração indeterminada.

Os pedidos de suspensão previstos na alínea 4. devem ser apresentados de forma circunstanciada com 
a apresentação de documentos, com as situações previstas na lei devidamente fundamentadas com a 
apresentação do suporte legal do pedido.

Nota: A suspensão não poderá ser autorizada por período superior ao termo do ano letivo, devendo o estudante, caso a 
situação de impedimento se prolongue por mais de um ano letivo, no início do ano letivo seguinte, apresentar pedido para 
interrupção da inscrição sem que tal interrupção implique uma situação de abandono, podendo retomar a frequência do seu 
curso após o termino da situação que motivou a situação de impedimento, inscrevendo-se no correspondente ano letivo.
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