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EDITAL

DouÌor Antónìo adriano de Ascenção Pìres venturâ, Professor Catedrático e Director da Área dê Históriâ. da

Fâculdade de Letrãs dâ lJnìversidade de Lisboa, P.êsìdente do lúri, poí sub-delegação de competênciat das

Provas de Doutoramento no ramo de HistóÍià, na especialidade de História e Cultuíâ do Brasil, dã mesma

Faculdâde, requeridas pelo Mêstre Tito Barros Lealde Pontes Medeiros, faz saberque:

1-Ojúrldas referidas provâs é constìtuido pelos seguìntês vogais:

- Doutor Têmístocles américo CoÍeâ Cezâr, Professor Âssociado lll

Unive6ìdâde Federaldo Rio GÍande do sul - Porto Alegíe _ Brasil;

- Doutor Femando rosé dealmeida Catroga, Professor Câted rático

Feculdade de Letras de lJniveísidade de coimbra;

- Doutor Antónlo Adriano dêAscensão PiíesVenturâ, Professor Cãtêdrático

Faculdãde de Letras da Universidãde dê Lisboai

- DoutorSérgio carneiro deCampos MâtoE Professor Associado com Agregação

Faculdade de Letras da universidade de Ljsboa, orientador;

- Doutor Ernesto sâturnlno Dá Mesquita cãstío Leal, Professor Associado com Agregação

Faculdãde de Letras da Universidade de Lisboa;

- Doutora Clara Maria abr€u Rowlend, Professora auxiliâr

Fâculdade de Letrãs da Universidâde de Lisboa;

- DoutoraTeresa Maria eSousa Nunes, Píofessora Auxìliar

Faculdadê de Lêtras da Universidade de Lisboâ.

2 - A têse aDresentada tem oor tttulo "Poetizondo o hìstóio nocionãl: Ficcionolizoção do Histoio e método

historiográÍico em José de Alencaì" ,

3 - O acto público da defesâ da tese realiza-se no dìa 05 dê Novembro de 2014 pelas 14h30, nâ Feculdãde

dê Letres da Unlversldade de Lisboa. a durãção totâl não deve exceder as 2 horas e 30 mlnuÌos, dispondo o

ca ndidato do têmpo iguâ | ao das intervenções dos m em bros do júri; i

4 - concluídas as provas, o júri reúne para proceder à aprecìação e respectiva qualìficação, por votâção

nominal fu nda mentada, cujo resultado constará da acta,

Faculdade de Letrâs dâ Universidade de Lisboa, em 27 de outubro de 2014.

o Presidente do Júri

, . t t o
gutorÂntóôio Adriano de Ascenção Pires ventuìI'-(ProÍ


