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1. Fixação de vagas: 

1.1. Número total de vagas para o ano lectivo 
de 2008/2009: 20. 
1.2. Número mínimo de matrículas necessárias 
ao funcionamento do curso: 10. 

2. Habilitações de acesso: 
2.1. Podem candidatar-se ao Programa Doutoral 
em Informação e Comunicação em Plataformas 
Digitais os titulares de grau académico com 
formação nas áreas de Ciências e Tecnologias da 
Comunicação, Ciências da Comunicação e Ciência 
da Informação do grau de mestre ou de um 
segundo ciclo de formação superior; titulares de 
outro grau académico no ensino superior que a 
Comissão Científica do Programa Doutoral 
considere adequado; detentores de um currículo 
escolar, científico ou profissional que a Comissão 
Científica do Programa Doutoral considere 
relevante. 
3. Critérios de selecção de candidatos: 

3.1. Os candidatos à matrícula serão 
seleccionados pelo Conselho Científico da 
Universidade de Aveiro, sob proposta da 
Comissão Científica do Programa Doutoral em 
Informação e Comunicação em Plataformas 
Digitais, tendo em conta os seguintes 
parâmetros (vide 4.2.): 
a) curriculum académico; 
b) curriculum científico; 
c) curriculum profissional; 
d) objectivos e motivação para a frequência do 
programa; 
e) cartas de referência (opcional). 
3.2. Caso a Comissão Científica do Programa 
Doutoral entenda necessário, poder-se-á 
recorrer a entrevista. 

4. Período de candidatura:  
1ª fase - até 27 de Julho de 2008; 
2ª fase – até a 14 Setembro 2008 (caso não se 
preencha a totalidade das vagas na fase anterior). 

4.1. Formalização de candidaturas – a 
candidatura deverá ser efectuada via Internet 
através do seguinte endereço: https://paco.ua.pt. 

A título excepcional a candidatura poderá ainda 
ser entregue pessoalmente no Departamento de 
Comunicação e Arte, Campus Universitário de 
Santiago, 3810 – 193 Aveiro. Configuram-se 
como situações susceptíveis de enquadramento 
excepcional os casos em que os interessados 
não tenham acesso à Internet. 
4.2. Sob pena de exclusão, a candidatura apenas 
ficará completa após o envio, por correio 
registado, para o Departamento de 
Comunicação e Arte, Campus Universitário de 
Santiago, 3810 – 193 Aveiro, dentro do prazo 
mencionado em 4, da seguinte documentação: 

4.2.1. Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
4.2.2. Fotocópia do(s) certificado(s) de 
habilitações; 
4.2.3. Carta, no máximo de 2 páginas A4, 
descrevendo os objectivos e as motivações 
para a frequência do programa (vide 9.); 
4.2.4. Duas cartas de referência sobre o 
candidato; 
4.2.4. Fotocópia de comprovativo de 
candidatura via WEB (PACO); 
4.2.5. Lista completa da documentação 
apresentada. 

5. Período de selecção dos candidatos: até 31 de 
Julho de 2008, para a 1ª fase, podendo a respectiva 
lista ser consultada em https://paco.ua.pt. Até 17 
Setembro 2008 para a 2ª fase. 
6. Período de matrícula e inscrição: Aquele que 
vier a ser fixado pelos Serviços Académicos 
aquando da admissão ao curso. 
7. Calendário escolar: O definido pela 
Universidade de Aveiro para o ano lectivo de 
2008/2009 para os Cursos de Pós-Graduação. 
8. Plano de Estudos: Consultar o site, 
 http://www.ua.pt/PageText.aspx?id=8189 ou 
http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CU
R_SIGLA=ICPD
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