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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Técnico-Científico, 

 Assunto: Requerimento de admissão à discussão de dissertação / trabalho de projecto / relatório de estágio

, estudante da ESEP com o número, , inscrito no 

que teve início no ano lectivo

solicita que V. Exa. se digne aceitar a discussão de (escolha apenas uma opção): 

, 

Com o título:

Dissertação Trabalho de projecto Relatório de estágio

Sob orientação de:

Solicita deferimento,Solicita deferimento,

Parecer do Orientador e co-orientador(es): 

Sou conhecedor/a do trabalho apresentado e considero-o apto para a defesa. 

  

O Orientador,    O(s) Co-orientador(es),

Informação dos Serviços Administrativos: 

O estudante cumpre a alínea 1) do Artigo 18.º do Regulamento do segundo ciclo de estudos da ESEP. 

O estudante apresenta todas as propinas liquidadas até ao momento. 

  

  

O trabalhador dos SAAE, 
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