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I – ÂMBITO 

♦ Aplicável na avaliação das competências necessárias à conclusão do segundo ciclo de estudos e atribuição de 

grau de mestre. 

II – OBJETIVOS 

♦ Uniformizar os procedimentos inerentes à entrega da dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional. 

♦ Uniformizar os procedimentos inerentes à avaliação do relatório e, posterior, processamento das classificações e 

documentação produzida. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

Não aplicável. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

♦  O processamento das cópias dos exemplares do relatório segue o descrito no regulamento do 2º ciclo de estudos 

da ESEP. 

♦ A elaboração da dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional segue o estipulado nas normas para a 

elaboração e apresentação de dissertações e relatórios. 

♦ O registo da atribuição do grau no Registo Nacional de Teses e Dissertações (RENATES) deverá ser realizado no 

prazo até 60 dias após a atribuição do grau. 

IV – RECURSOS 

♦ PO.03 – Funcionamento anual das UC. 

♦ Aplicativo SIGAI. 

♦ Aplicativo GESTA. 

 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Apresentar o requerimento de admissão com a proposta de dissertação/trabalho de 

projeto/estágio profissional (MOD.137) no aplicativo SIGAI. 

Estudante/docente 

orientador 

2. Aprovar o tema e o orientador proposto e, caso exista, o coorientador. CTC 

3. Submeter o pedido de parecer à CE conforme PO.07, caso aplicável. Estudante / orientador 

4. Concretizar o dissertação/estágio/projeto e elaborar relatório final. Estudante 

5. Entregar os exemplares definitivos de relatório de acordo com o regulamentado. Estudante 

6. Designar o júri. CTC 

7. Efetuar a defesa e discussão pública do relatório. Estudante / orientador / júri 

8. Atribuir a classificação. Júri 

9. Lançar as notas no aplicativo GESTA e validar a pauta. Coordenador de curso 

10. Assinar a pauta e entregar nos SAAE. Coordenador de curso 
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Ação Responsabilidade 

11. Validar a escala europeia de comparabilidade de classificações (EECC) aplicável à 

UC e a correspondência das classificações finais à mesma. 
Coordenador de curso 

12. Remeter o requerimento de admissão à defesa,  um exemplar do relatório e respetivo 

CD, para o CDBSC. 
SS-CTC 

13. Depositar o relatório no repositório ESEP do RCAAP e incluir meta informação 

relativa ao documento. 
CDBSC 

14. Registar a atribuição do grau no Registo Nacional de Teses e Dissertações 

(RENATES). 
CDBSC 

 

VI – FLUXOGRAMA 

♦ Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

♦ Regulamento do 2º ciclo de estudos da ESEP. 

♦ PO.07 – Comissão de ética. 

♦ MOD.137 – Requerimento - pedido da admissão à dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional (aplicativo 

SIGAI).  

 


