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 ANEXO C

Carta de Concordância do(a) Orientador(a)/Coorientador(a) 
para discussão do Trabalho Final 

  

Orientador(a)  

Nome: 

Categoria: 

Instituição: 

Coorientador(a)  

Nome: 

Categoria: 

Instituição: 

Declaro(amos) a nossa concordância em relação à apresentação para discussão do projeto do(a) aluno(a): 

Subordinado ao tema: 

Inserido no Mestrado em: 

Especialização de: 

Data: __/__/201_ 

Assinatura do(a) Orientador(a): 

Assinatura do(a) Coorientador(a): 

 ANEXO D

Roteiro Normativo para a elaboração da Dissertação/Trabalho 
de Projeto/Relatório de Estágio 

  
 ANEXO E

Declaração — Incorporação de correções 
e entrega da versão final 

  

□
□

 ANEXO F

Requerimento de Salvaguarda de Confidencialidade 

  

 ANEXO G

Declaração de originalidade 

  
 25 de junho de 2019. — O Presidente da ESHTE, Raúl Manuel das 

Roucas Filipe.
312397856 

 ORDEM DOS ENFERMEIROS

Declaração de Retificação n.º 561/2019
O Regulamento n.º 398/2019, da Ordem dos Enfermeiros, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, de 6 de maio de 2019, foi 
publicado com as seguintes inexatidões.

Assim, no artigo 7.º, onde se lê «3 — » deve ler -se «e)», onde se 
lê «4 — » deve ler -se «3 — » e onde se lê «5 — » deve ler -se «4 — ».

15 de maio de 2019. — A Bastonária, Ana Rita Pedroso Cavaco.
312303084 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho n.º 6121/2019
Este despacho revoga a alteração do plano de estudos do mestrado em 

Gestão da Informação em Bibliotecas Escolares publicado no Diário da 
República, no Despacho n.º 5214/2019, na 2.ª Serie, n.º 101, de 27 de 
maio de 2019,

De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto -Lei 
n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, de 
07 de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, e pelo 
Decreto -Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, homologo a alteração do Plano 
de Estudos do curso de mestrado em Gestão da Informação e Bibliote-
cas Escolares constante do Regulamento ou Despacho n.º 7478/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 19 de maio de 
2011. A atual estrutura curricular deste curso rege -se pelo Regulamento 
Geral da Oferta Educativa da Universidade Aberta, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 117, de 20 de junho de 2017. O ciclo de estu-
dos está acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 


