ORDEM DE SERVTqO N'3/2013
Regalamento de Esttigio Cuwicular do Mestrado em Engenhuriu Zooticnica

A Universidade de Evora (UE),

atrav6s do seu Departamento de Zootecnia da Escola de
Ci0ncias e Tecnologia (ECT) oferece o 2o Ciclo em EngenhariaZootlcnica, cujo registo de
adequagSo foi efetuado na Diregio Geral do Ensino Superior (R/A - Cr 14412012) nos
termos do despacho no 1197412012, do DiSrio da Repriblica,2.u s6rie, N.o 175, de l0 de
setembro de 2012. O Mestrado em Engenharia Zoot€cnica (MEZ) visa o desenvolvimento
e atualizagdo dos conhecimentos cientificos e/ou profissionais nas 6reas mais relevantes da
moderna Zootecnia, perseguindo a finalidade de dotar os alunos com competOncias
t6cnico-cientificas s6lidas no dominio da Engenhaia Zootecnica, de modo a dar resposta
ds exig0ncias do mercado de trabalho.

O presente documento visa regular a elaboragio e apresentagio do Relat6rio de Estdgio
desenvolvido no dmbito doMEZ da UE. Este regulamento enquadra-se no quadro juridico
vigente no Ambito do Ensino Superior, no Regulamento Escolar Interno da UE e no
Regulamento do ciclo de estudos conducente ao gmu de Mestre pela Universidade de
Evora.

O Est6gio curricular e o respetivo Relat6rio de Est6gio previstos no plano de estudos do
MEZ da UE, encerram um conjunto de especificidades que exigem a definigdo de alguns
procedimentos.

Artigo lo
Objetivo
De acordo com o Plano de Estudos doMEZ, a obtengdo do grau de Mestre em Engenharia
Zoot5cnica dependeril da aprovagdo em discussdo priblica da Dissertagdo, Trabalho de

Projeto, ou Relat6rio de EstSgio, sendo esta s6 possivel ap6s a aprovagdo do candidato na
totalidade das Unidades curriculares integradas no referido plano.
O Est6gio doMEZ, correspondente a 42 ECTS, estS integrado nos 3o e 4o semestres do seu
Plano de Estudos, visando proporcionar aos estudantes deste 2" Ciclo uma experi6ncia de
formaglo no quadro do exercicio profissional ou no quadro da prhtica de investigagdo no
contexto da Engenhana Zootlcnica. Esta experiOncia deveril permitir a aplicagdo (e
.,

1/20 @n

