
Discussão Publica 

Proposta Regulamento da unidade curricular de dissertação/projeto/estágio dos cursos de 

Mestrado IPCA 

Despacho (PR) N.º 54/2020 

 

art. 2 – acrónicos 

alínea c) não sugirorá ser DA – Divisão Académica  

sugere-se acrescentar uma alínea para acrónico dissertação/projeto/estágio, acrónico   DTE 

alínea e) DTE – Dissertação/Trabalho Projeto/Estágio 

no corpo d e texto dos artigos onde diz dissertação/projeto/estágio substituir por DTE para se 

assumir como uma sigla frequente/habitual 

 

art. 4 – organização e duração dos cursos de mestrado 

alínea b)  - onde diz “ (…) um trabalho de projeto, originais e especialmente realizados para 

este fim (...)  

deverá ser no singular (…) um trabalho de projeto, original e especialmente realizado para 

este fim (…) 

 

art. 5 – inscrição em dissertação/projeto/estágio 

n.º 3 – não deverá ser divisão académica (DA) (substituição em todo o regulamento) 

 

art 6 – orientação 

alínea c), n.º 3 – competências orientadores 

onde diz “A elaboração do trabalho final (…)  sugiro dizer “Garantir que o trabalho final (…)”,  

uma das competências do orientador é garantir que o orientando cumpra  as regras de 

formatação de DTE.  

 

art 8 – entrega dos planos de dissertação/projeto/estágio 

n.º 1 onde diz “ Após a sessão pública, devem ser enviadas aos SA (…)” sugiro dizer “Após a 

sessão pública,  o estudante deve apresentar o plano DTE, na  DA, até à data limite (…) “ 

alínea c) onde diz “Requerimento de entrega dissertação/projeto/estágio” sugiro dizer “o 

requerimento de submissão do plano DTE” 

n.º 3 onde diz “No prazo máximo de 8 dias, a direção de curso submete as propostas de 

plano e orientação (…)”, sugiro dizer “No prazo máximo de 8 dias, a direção de curso 

submete as propostas de plano DTE e o elenco de orientadores (…)” 



n.º4 onde diz “comissão diretiva do mestrado” sugiro dizer “comissão cientifica do 

mestrado”. Os Estatutos das Escolas referem que o diretor de mestrado é coadjuvado por 

uma comissão cientifica constituída por 2 vogais. Os estatutos são mais recentes e, creio, 

sobrepõe-se ao Regulamento de funcionamento e validação dos mestrados do IPCA. 

 

art. 9 – mudança de tema e/ou orientador 

n.º 1, onde diz “dirigido à direção de curso” sugiro dizer “direção de curso de mestrado”, cfr 

estatutos escolas 

n.º 2 onde diz “diretor de mestrado” sugiro dizer “direção de curso de mestrado”, cfr 

estatutos escolas 

n.º 3 , onde diz “2 dias após a decisão” sugiro dizer “5 dias após decisão”, as atas nunca nos 

chegam 2 dias após a reunião do órgão, é através das atas que sabemos se há alguma 

referência a indicar nas notificações. 

 

art. 11 – entrega trabalho final dissertação/projeto/estágio 

onde diz “Após a aprovação (…) sugiro dizer “Concluída a defesa das Provas com sucesso (…); 

ainda neste n.º sugiro fazer-se referência à inclusão das sugestões do júri se as houver 

ou seja – “ Concluída a defesa das Provas com sucesso, o estudante deve entregar na DA um 

exemplar do trabalho final, com as sugestões do Júri se as houver, em suporte papel e um 

exemplar (…). 

 

art. 12 – titularidade de direitos 

n.º 1, não deve prever também estágio? ou seja, “Se, do trabalho final de 

dissertação/projeto/estágio (…)  

n.º 3 onde diz (…) não prejudicam o direito do estudante de ser designado (….)” sugiro dizer 

(…) não prejudicam o direito do estudante ser designado (….)” 

 

 

art. 13 – confidencialidade das DTE 

n.º 1 onde diz (…) Estas situações deverão ser comunicadas ao Diretor de Curso antes da 

entrega da dissertação (…) sugiro dizer (…) Estas situações deverão ser comunicadas à 

Direção de curso de mestrado antes da entrega da DTE (…). Não se aplica apenas à 

dissertação mas também  ao projeto e ao estágio. 

n.º 2 alínea a) onde diz “comissão diretiva do mestrado” sugiro dizer “comissão cientifica do 

mestrado” 

n.º 2 alínea b) onde diz “(…) deverão aceitar e assinar um compromisso de confidencialidade 

(…) ” sugiro dizer “(…) deverão aceitar e assinar um termo de confidencialidade (…) ” 

Comentado [ME1]: eliminar o “de” 



n.º 2 alínea b) onde diz “ o texto da dissertação, que se tornará público (…)” sugiro dizer onde 

diz “ o texto da DTE, que se tornará público (…)”. Não se aplica apenas à  dissertação mas 

também  ao projeto e ao estágio. 

Relativamente ao n.º 3. as DTE podem ser colocadas no repositório cientifico nacional com 

embrago, ou seja, podem ser registadas mas não tornadas publicas, tal como sucede no 

CiencIPCA, por isso sugiro a redação (…) período  durante o qual este trabalho não estará 

disponível publicamente”. 

 

art. 14- composição e nomeação do juri 

n.º 2 onde diz “ O júri é nomeado pelo presidente do IPCA (…) sugiro dizer “ O júri é nomeado 

pelo presidente do IPCA ou em quem este delegar (…). Atualmente o júri é nomeado pelo 

Diretor de Escola ao abrigo de delegação competências. 

n.º 4 onde diz “alínea d) creio tratar-se da  “alínea c” 

n.º 6 não é referida nenhuma delegação na alínea a) (que aliás aqui se propõe – delegação 

competências nos Diretores de Escola para nomear juri) 

 

art. 18 – deliberação do júri 

n.º 4 onde diz “Da prova de defesa e das reuniões do júri é lavrada ata, da qual constarão (…) 

” sugiro ser singular, i.e. sugiro dizer “Da prova de defesa e da reunião do júri é lavrada ata, 

da qual constará (…) ” 

 

art. 19 – depósito legal 

n.º 3 sugiro fazer referência depósito biblioteca IPCA (suporte papel), o exemplar em suporte 

papel é para a biblioteca IPCA, a não ser que se deixe de pedir exemplar em suporte papel. 

inclusão alínea c) “A depósito de um exemplar em suporte papel na biblioteca do IPCA.” 

 

art 20 – âmbito aplicação 

o n.º 2 e 3 estão confusos, apenas os estudantes com estatuto podem fazer estágio na 

empresa, mas em área distinta? Os demais estudantes integrados no mercado de trabalho, 

mas sem o estatuto não o podem fazer? se todos podem então sugiro: 

O estudante que já se encontre integrado no mercado de trabalho, nomeadamente a exercer 

a sua atividade na área de formação do respetivo curso de mestrado, está impedido de realizar 

o estágio nos termos previsto no presente regulamento, excepto se o fizer em área distinta 

daquela em que exerce a sua atividade profissional. 

 

art 22 – entidade de acolhimento 



n.º 1 onde diz “com a área de formação dos estudantes” sugiro dizer “com a área de formação 

do curso” 

 

art. 23 – competências do Diretor de Mestrado - sugiro ser Direção de curso de mestrado, cfr 

estatutos escolas 

alínea e) onde diz “Analisar os planos de estágio que forem submetidos pelos estudantes (…)” 

sugiro dizer “Analisar os planos de estágio que forem apresentados pelos estudantes (…)” 

 

art. 25 – competências do orientador da entidade de acolhimento 

em algumas alíneas refere estudante outras estagiário, talvez se deva uniformizar. Considerando 

que o art 26 refere – deveres do estagiário, talvez deva nos artigos referentes a estágio referir-

se sempre estagiário e não estuante ou então  estudante estagiário. 

 

art. 27 – protocolo 

n.º 1 onde diz “(…) cooperação entre o IPCA/escola (…)” sugiro dizer “(…) cooperação entre o 

IPCA/Escola (…). Escola com letra maiúscula. 

 

art. 29 – reuniões 

n.º 2 onde diz ”(…) estudante e o orientador escola (..)” uniformizar o orientador IPCA ou 

orientador de Escola, outros artigos como por exemplo o 30 refere “orientador IPCA” 

n.º 1 onde diz “(…) deve ser realizada uma reunião entre orientador, o orientador da entidade 

acolhimento, o estuante” sugiro dizer “(…) sugiro ser realizada uma reunião entre orientador de 

Escola ou o orientador do IPCA , o orientador da entidade acolhimento, o estudante” (aqui 

estudante ou estagiário ou estudante estagiário cfr referência supra no art. 25) 

 

art. 32 – elementos do relatório de estágio 

alínea a) do n.º 32 onde diz “(…) do orientador do IPCA e do orientador do estágio” creio que 

deverá dizer “ “(…) do orientador do IPCA e do orientador da entidade de acolhimento” 

 


