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Regras Gerais de Funcionamento 

1. Objectivos 
A disciplina de “Projecto, Seminário ou Trabalho Final de Curso” (PSTFC) tem por objectivo uma aproximação dos 

alunos à realidade prática da engenharia, tendo em vista a sua próxima inserção no mundo do trabalho. 

A familiarização com os conceitos de especificação, planeamento de recursos, custos, prazos de entrega, 

documentação, manutenção, reutilização, e outros, é parte integrante desse objectivo. 

Dada a sua natureza especial, esta disciplina não pode ser realizada através de um simples exame, exigindo a 

realização efectiva de um trabalho, ao longo de um semestre, sob a orientação de um docente. 

2. Apoio de entidades exteriores 
O apoio à realização de trabalhos no âmbito da disciplina de PSTFC por parte de empresas e outras entidades 

exteriores à FEUP é desejável e constitui um factor de valorização dos próprios trabalhos, contribuindo ao mesmo 

tempo para o estreitamento das relações entre a Faculdade e o meio exterior. Nesse sentido o DEEC promoverá uma 

maior abertura à realização de trabalhos em ambiente exterior à FEUP, mas sempre com um adequado enquadramento 

institucional. 

3. Metodologia 
Cada trabalho será realizado por um aluno ou grupo de alunos. A respectiva atribuição será realizada em face de 

candidaturas a propostas de projectos divulgadas pelo DEEC e previamente apresentadas por docentes, alunos ou 

entidades exteriores à FEUP. 

3.1 Propostas de projectos 

As propostas de projectos podem ter três origens: docentes, alunos e entidades exteriores à FEUP (como 

empresas e institutos de interface, por exemplo). Essas propostas deverão ser enviadas por “e-mail” ao Coordenador 

da disciplina dentro do prazo indicado no Calendário de Actividades apresentado mais à frente. 

Docentes: 

Das propostas dos docentes deverá constar o seguinte, numa única página A4: 
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Título do projecto 
Local onde decorrerá o trabalho 
Número de alunos previsto 
Objectivo (contributo para a formação do aluno)   (2 linhas) 
Descrição do trabalho a realizar ( indicando fases e resultados) 

Os docentes poderão ainda ter a oportunidade de aceitar a (co-)orientação de trabalhos que venham a ser 

propostos por alunos ou por entidades exteriores à FEUP. 

Alunos e entidades exteriores: 

O DEEC contactará por “mailing” um conjunto de entidades exteriores seleccionadas, anunciando-lhes a 

possibilidade de promoverem estágios nas suas instalações. Independentemente dessa iniciativa institucional os alunos 

poderão estabelecer contactos, caso o entendam, com essas ou outras entidades no sentido de aí realizarem um estágio 

durante todo ou parte do semestre. 

Das propostas dos alunos ou das entidades exteriores deverá constar o seguinte, numa única página A4: 

Título do projecto 
Instituição onde decorrerá o trabalho 
Contacto do responsável local 
Objectivo (contributo para a formação do aluno)   (2 linhas) 
Descrição do trabalho a realizar (indicando fases e resultados) 

Os estágios que se realizarem fora da FEUP deverão ser supervisionados por um responsável da empresa e 

acompanhados por um docente, que se encarregará de velar pelo cumprimento dos objectivos e prazos definidos no 

início dos trabalhos e será o responsável pela avaliação do(s) alunos(s), em moldes semelhantes aos utilizados pelos 

orientadores de trabalhos que venham a decorrer na FEUP. 

O DEEC apreciará a adequação do tema proposto por não-docentes.  A aceitação do estágio por parte do DEEC, 

anterior ao seu início, é condição fundamental para a realização da disciplina. 

As propostas dos alunos devem, de preferência, incluir o nome do docente responsável. As propostas das 

entidades exteriores poderão também indicá-lo, se essas propostas resultarem de eventuais contactos prévios. Não 

havendo nas propostas indicação de um docente responsável pelo acompanhamento e avaliação do trabalho o 

Coordenador de PSTFC procurará encontrar e nomear um professor do Departamento para essas funções. Se essa 

diligência for infrutífera as respectivas propostas não poderão ser consideradas e serão, consequentemente, 

eliminadas. 

Dado que o plano de estudos actual inclui uma disciplina no 2º semestre, procurar-se-á que as suas aulas 

decorram à segunda ou à sexta feira por forma a possibilitar um trabalho exterior mais contínuo. 

3.2 Atribuição de projectos e constituição dos grupos de alunos 

O processo de atribuição dos projectos a alunos ou grupos de alunos consta de três fases distintas: 

a) recolha e divulgação pública das propostas de PSTFC entretanto apresentadas; 

b) recolha das candidaturas de alunos ou grupos de alunos: 
• as candidaturas deverão ser enviadas por e-mail ao Coordenador da disciplina até à data que constar do 

Calendário de Actividades; 
• cada aluno deve candidatar-se individualmente a três trabalhos, devendo indicá-los por ordem 

decrescente de prioridade; candidatando-se a trabalhos de grupo, deve também indicar o grupo respectivo; a 
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não indicação de grupo significa que o aluno deixa a sua constituição ao critério do Coordenador da 
disciplina. 

c) atribuição de projectos: 
• a atribuição dos projectos inicia-se imediatamente após o fim do prazo de candidatura, e só termina quando 

todos os alunos inscritos na disciplina tiverem um trabalho atribuído; 
• as regras a seguir na afectação dos alunos aos trabalhos têm como objectivo 

i) satisfazer as primeiras escolhas dos alunos; 
ii) garantir que todos os candidatos tenham um trabalho atribuído. 

• como factores de desempate serão usadas as médias de curso tal como constam do SiFEUP e as preferências 
dos docentes. 

A aprovação na disciplina exige naturalmente que o aluno esteja devidamente inscrito e que tenha realizado o 

trabalho desde o início do semestre. 

3.3 Acompanhamento dos trabalhos 

O acompanhamento dos trabalhos incluirá duas componentes obrigatórias  

a) a página WWW do trabalho, em que constarão, nomeadamente: 
• nome do projecto 
• lista de participantes (docente e alunos (e entidade exterior, se aplicável)) 
• objectivo do projecto 
• metodologia do projecto 
• local de trabalho 
• calendário 
• resultados intermédios e finais esperados 

e onde serão publicados os documentos mais importantes relacionados com o trabalho. 

b) um Relatório de Progresso (ou eventualmente dois, se o orientador do trabalho o entender). 

Espera-se que a página WWW de cada trabalho fique disponível em meados de Março (ver Calendário), e que o 

Relatório de Progresso mencionado diga respeito ao trabalho realizado até à Queima das Fitas. 

3.4 Avaliação final 

A avaliação final de cada aluno basear-se-á no trabalho realizado ao longo do semestre, no Relatório Final do 

projecto e na sua apresentação pública, e será da responsabilidade do orientador do trabalho e de um júri indicado pelo 

coordenador da disciplina. 

A avaliação incidirá não só sobre a componente técnica do trabalho, mas considerará necessariamente o seu 

planeamento, a estrutura e escrita do relatório e, se aplicáveis, outras considerações, como as de ordem económica, 

ambiental, ética, de saúde e de segurança. 

Em 2002-2003 a apresentação pública terá o formato de sessões de “posters”, que servirão também para a 

divulgação externa dos trabalhos realizados. Para além dos “posters”, poderão ser preparadas nos laboratórios 

demonstrações dos trabalhos para eventuais interessados. 

A nota final de cada aluno será obtida pela média pesada de duas notas: a atribuída pelo orientador, com um peso 

de 75%, e a atribuída pelo júri, com um peso de 25%. A avaliação do orientador incidirá sobre toda a actividade 

desenvolvida pelo aluno (trabalho realizado ao longo do semestre, relatórios e página Web), não incluindo a 

apresentação pública; a avaliação do júri incidirá, pelo menos, sobre a página Web e a apresentação pública. 

No final do semestre os alunos deverão: 
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• enviar ao Coordenador de PSTFC uma versão electrónica do seu poster ou, em alternativa, entregar na 
Secretaria do DEEC uma cópia A4 em papel, para arquivo; 

• entregar na Secretaria do DEEC um exemplar do Relatório Final (ver Calendário), para ser consultado pelo 
júri de avaliação e ser posteriormente enviado para a Biblioteca da FEUP. 

Estas entregas são condição sine qua non para o lançamento da nota na pauta. 

3.5 Época de Dezembro de 2003

Os alunos que se vierem a inscrever na Época Especial de Conclusão de Curso (Dezembro de 2003) estão 

sujeitos a um regime especial: 

• Durante o mês de Setembro de 2003 os alunos interessados deverão manifestar essa intenção ao Coordenador 
da disciplina, via e-mail, acompanhada da descrição do projecto ou estágio a realizar. 

• Os projectos a realizar, que deverão corresponder a um volume de trabalho equivalente ao da época normal, 
poderão ser novos trabalhos ou ser a continuação de outros que tenham sido iniciados no 2º semestre de 
2002-2003 mas nos quais os alunos não obtiveram aprovação, carecendo este último caso da concordância do 
respectivo docente orientador. 

Os novos projectos deverão ser escolhidos nos seguintes moldes: 

• ou são escolhidos na lista de propostas de docentes (propostas de prefixo PD) apresentadas no início do 2º 
semestre mas cuja realização não foi contemplada, e desde que os docentes proponentes aceitem a orientação; 

• ou são da iniciativa do aluno, tal como consta destas “Regras de Funcionamento”; neste caso o aluno poderá, 
caso o entenda, estabelecer contactos com entidades exteriores à FEUP no sentido de aí realizar um estágio 
até à época de avaliação (Dezembro de 2003) ou então propor ele próprio um projecto a um docente com vista 
à sua realização na FEUP. 

A avaliação será realizada de modo semelhante ao da época normal.  

4. Calendário de Actividades 

Prazo de entrega de propostas 
(docentes, alunos e entidades exteriores) 

23 de Dezembro de 2002 

Divulgação da lista de propostas 6 de Janeiro de 2003 

Prazo de candidatura de alunos 13 de Janeiro de 2003 

Data-limite de atribuição final de projectos  14 de Fevereiro de 2003 

Prazo de publicação da primeira versão da página 
Web de cada projecto 

14 de Março de 2003 

Prazo de entrega do Relatório de Progresso Até à Queima das Fitas 

Prazo de entrega do Relatório Final ao orientador 11 de Julho de 2003 (ou data a 
combinar com o orientador) 

Prazo de entrega do Relatório Final na Secretaria 15 de Julho de 2003 

Apresentação pública dos trabalhos 21, 22 e 23 de Julho de 2003 

5. Página Web da disciplina 
Na página Web desta disciplina poderá encontrar toda a informação relativa a PSTFC (regras, calendários, 

projectos atribuídos, etc.). O seu endereço é http://www.fe.up.pt/~sam/PSTFC/page1.html. 

FEUP, 21 de Novembro de 2002. 

O Coordenador da disciplina, 
Sílvio Abrantes 
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