DOUTORAMENTO EM DIREITO E SEGURANÇA

ANO LETIVO 2018/2019
LISTA DE SERIAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Resultado

Cód.
candidato

Nome

Admitido (a)
731

ANGELINO JOSE ANTONIO

Admitido (a)
876

ANTERO LUÍS
Admitido (a)

718

CRISTIANO VICTÓRIA CÂNDIDO

Admitido (a)
875

JOAQUIM CARLOS ANTÓNIO GANGA

Cód.
candidato

Nome

596 JONATHA PEREIRA BUGARIM

Observações
Candidatura liminarmente indeferidas por falta de
pagamento e entrega de documentação.

Os candidatos titulares de habilitações estrangeiras estão condicionados à apresentação
do reconhecimento ou registo da habilitação, até 30 de outubro. O reconhecimento ou registo
da habilitação pode ser requerido na Reitoria da UNL. Informe-se através dos contatos: Divisão Académica
Tel.: +351 213 715 616 - E-mail: div-academicos@reitoria.unl.pt
7-9-2018
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https://www.facebook.com/faculdadededireito.unl

Os estudantes estrangeiros, antes de entrarem em Portugal, devem requerer o visto de estudo numa
missão diplomática ou posto consular de carreira português sedeado no estrangeiro.

Os candidatos admitidos deverão fazer a sua matrícula espontaneamente entre os dias 10 e 13 de
setembro.

MATRÍCULAS
As matrículas realizam-se online na página web da FDUNL.

Os candidatos admitidos devem aceder com o seu n.º de identificação (fornecido na altura da
candidatura).
As propinas e outros emolumentos são pagos por Multibanco ou paypal, sendo geradas online quando
realizar a matrícula.

As propinas são anuais, devidas no ato de matricula e não são devolvidas em caso de desistência do
doutoramento.

O desconto de 10% aos candidatos que se tenham licenciado ou obtido o grau de mestre na FDUNL e
qualquer outro desconto deve ser requerido por email para dds@fd.unl.pt
O acerto do desconto é feito na última mensalidade, exceto para os estudante que pretendam pagar a pronto
pagamento (situação em que devem dirigir-se à Divisão Académica).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Divisão Académica, Faculdade de Direito da UNL
Campus de Campolide – 1099-032 Lisboa
Telefone: 213847447
Email: sacademicos@fd.unl.pt
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