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
.,
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complementar o desenvolvimento) das competdncias te6rico-prSticas adquiridas, bem
como a introdugio do estudante no imbito profissional ou acad6mico e a sua iniciagSo ir
priltica profi ssional aut6noma.

Artigo 2"
Modalidades de Estigio

LO

EstSgio

do MEZ da UE poderd realizar-se em dois tipos de instituigdo de

acolhimento:

i)
ii)

em instituigio priblica, privada, cooperativa, com ou sem fins lucrativos? que exerga
atividade no dominio do Mestrado, ou
ii) em instituig6es de Ensino Superior ou de InvestigagSo, integrados em projetos de
investigagSo no dominio do Mestrado.

2. A Comissio de Curso do MEZ (CCMEZ) nio garante a disponibilizagdo de est6gios,
dada a natureza externa e aut6noma das instituig6es de acolhimento dos estudantes.

Artigo 3"
Local de realizagio do Estrigio

l. O Estrlgio decorrer6 em instituigdes de reconhecido m6rito e idoneidade,

declaradas

local de Est6gio pela ComissSo de Curso, e com a qual exista um protocolo estabelecido
com a UE para esse fim.
2. As instituigOes que colaborem com a UE na realizagdo de est6gios, comprometem-se a
assegurar as condig6es para a implementagdo e conclusdo do plano de EstSgio
aprovado.

Artigo 4'
Projeto de Estigio, seu inicio

e

duraqflo

l. O Projeto de Est6gio dever6 ser elaborado pelo estudante Estagi6rio e merecer
comprovada aceitagdo por parte do(s) orientador(es) acad6mico(s) e Supervisor de
Est6gio para o efeito nomeado pela instituiglo de acolhimento.
2. A entrega do Projeto de Estfgio dever6 efetuar-se de acordo com estipulado no
Regulamento do Ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre na UE em vigor e nos
prazos estipulados em calendiirio escolar.
J.

O Est6gio deverS realizar-se no 2 ano do ciclo de estudos. Contudo, se devidamente
justificado perante a CCMEZ e por esta autorizado, o Estigio poderS ter inicio ainda no
decurso do l" ano escolar da edigSo do MEZ em que o estudante se encontra
matriculado.

4.

O EstSgio tem a duragio minima de 480 horas de atividade efetivamente exercida no
local de Est6gio (incluindo nelas a interagdo do Estagiririo com a Supervisdo local).
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5.

Durante o periodo de Est6gio, o Estagi6rio submeter-se-6 ao quadro disciplinar e
regulamentar da instituigeo de acolhimento, nomeadamente no que diz respeito ao
hor6rio laboral, norrnas de higiene, safde e seguranga no trabalho, bem como a qualquer
regulamento interno.

Compete ao Orientador acad6mico definir o calend6rio de apresentagdo obrigat6ria,
pelo Estagi6rio, de relat6rios intercalares de progresso que permitam avaliar
periodicamente o desenvolvimento da ag6o de Est6gio a implementar em Portugal
Continental.
Em casos de est6gios ndo realizados em Portugal Continental, o Projeto de Est5gio
indicar6 obrigatoriamente a periodicidade de elaboragSo por parte do Estagi6rio dos
"Relat6rios intercalares" a serem analisados pelo Orientador acad6mico.
8. A parte prittica do Est6gio 6 de frequ€ncia obrigat6ria, sendo as faltas justificadas de
acordo com a legislagdo em vigor. Sempre que estas excederem l0%o da duragdo total
do Est6gio, determinario a anulagdo da inscrigio do estudante Estagi6rio. O respetivo
controlo de presengas ser6 feito a partir do registo de presengas (vide art. 6", ponto 4,
alinea d)).
6.

Artigo
Indicagio, selegflo

l. A

organizagSo

5o

e celebragflo de acordo com a

Instituigflo de Est6gio

e coordenagSo dos est6gios compete d Direglo de Curso que, para o

efeito, poderri nomear uma ComissSo de Estdgios.
2. A Comisslo de Est6gios compete, nomeadamente:
a) A divulgagdo, junto dos estudantes que pretendam realizar

o

Est6gio, da lista
UE tenha celebrado

b)

c)

atualizada de entidades externas acolhedoras com que a
protocolos de Est5gio;
A facilitagSo de relagOes institucionais com organizagdes que aceitem colaborar
com a UE na realizagdo de Est6gios;
A facilitaglo do processo de celebragSo de protocolos entre a UE e as entidades
extemas acolhedoras;

4. A Comissdo de Est6gios 6 coordenada por um docente que reportar6 d Diregio do
Mestrado.
5.

O estudante enviar6 i Diregdo do Mestrado, para an6lise pr6via de

adequagSo aos

objetivos estabelecidos para o Estiigio e sua eventual aceitaglo pelo Conselho Cientifico
da ECT da UE, a sua proposta de Est6gio. Esta poder6 incidir, em caso de Estagi6rio
com estatuto de trabalhador-estudante, no seu pr6prio local de trabalho.
6. Os estudantes podem candidatar-se a programas de Est6gio nas modalidades descritas
no Artigo 2 deste Regulamento. O processo de selegdo de candidatos a determinada
oferta de EstSgio respeitar6 os crit6rios de avaliagdo de candidatos estabelecidos nos
respetivos protocolos, pelas entidades de acolhimento ou orientador.

Artigo
Orientagio

6"

e Supervisflo do estudante

Estagiirio

l. Todo o estudante Estagi6rio ter6 uma Orientagio acad6mica, de acordo com o definido
no Regulamento do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre na UE.
2. Conjuntamente, a Supervisdo local do Est6gio ser6 assegurada por um profissional da

instituigdo de acolhimento.
J. A Orientagdo dever5:
a) Proceder a um acompanhamento do Estagi6rio, dos pontos de vista te6rico e
metodol6gico, durante a implementagSo da componente prhtica do Est6gio e
aquando da redagdo do Relat6rio de Est6gio;
b) Reunir com o Supervisor local sempre que necess6rio, obrigatoriamente no inicio e
no fim do Est6gio;
c) Supervisionar o Relat6rio de Est6gio.
4. A Supervisdo local ser6 preferencialmente assegurada por um Doutor, Mestre ou um
especialista na inea cientifica do Mestrado em exercicio de fung6es na instituigio de
acolhimento nos termos do decreto-lei n" 20612009, de 31 de Agosto. Quando tal n6o
seja possivel e salvaguardando as especificidades de cada Est6gio, o Supervisor local
ser6 um licenciado ou outro profissional na 6rea cientifica do Mestrado, de m6rito
reconhecido pela DiregSo de Curso e aprovado pelo Conselho Cientifico da ECT da UE.
O Supervisor local ter6 como fung6es:
a) Elaborar, em conjunto com o orientador e o estudante, o projeto de Est6gio a ser
submetido d aprovagdo pelo Conselho Cientifico da ECT;
b) Acompanhar as atividades do/a Estagiitio/a, criando condig6es para a sua
integragdo e para uma autonomia progressiva;

c)
d)

e)

0

Facultar ao Estagi6rio/a meios para a realizagdo das suas atividades;
Manter atualizado um registo de presengas di6rias do EstagiSrio, o qual dever6 ser
assinado por ele e pelo estudante Estagidrio. Este registo dever6 acompanhar a
avaliagdo qualitativa produzida pela Supervisdo local (ver alinea g) a ser enviada d
CCMEZ ap6s a conclusSo da parte prhtica do Est6gio;
Contactar o orientador sempre que julgue necessSrio;

No caso do Est6gio se realizar fora de Portugal continental, tomar conhecimento e
assinar os "Relat6rios Intercalares de progresso" a serem enviados pelo Estagi6rio
ao seu orientador;

g)

h)

Colaborar na avaliagdo final do Est6gio realizado, de acordo com um documento
fornecido pela orientagdo (Anexo I, em papel timbrado e carimbado da Empresa).
Esta avaliagdo ser6 qualitativa, realizada em documento pr6prio, e apensa ao
Relat6rio de Est6gio.
A avaliagSo qualitativa produzida pela Supervisdo local, de acordo com o
estipulado no Regulamento do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre na
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UE, ser6 tida em conta na avaliagdo quantitativa do Est6gio, com uma ponderagSo
de 20o/o na classificacSo final.

Artigo

7"

Regras para a elaboragflo e entrega do Relat6rio de Estigio

l. Do Est6gio,

resultar6 um documento escrito sobre o mesmo, denominado Relat6rio de

Estrigio.
2.

O Relat6rio de Est6gio, um documento de descrigio e reflexdo pormenonzada e
fundamentada, com recurso a m6todos de recolha e tratamento de dados, dever5

permitir uma avaliagSo correta do trabalho desenvolvido na instituigdo de acolhimento,
efetuar a ligagSo entre a prhtica e os conhecimentos adquiridos no MEZ e relacionar os
objetivos, meios e agdes da atividade desenvolvida com os resultados obtidos.
J. O Relat6rio de Estrieio dever6 ser elaborado de acordo com a estrutura definida no
Anexo II.
4. A entrega do Relat6rio de Est6gio dever6 ser feita nos SAC da UE, cumprindo o prazo
constante no perfil acad6mico do aluno no Sistema de lnformagdo Integrado da
Universidade de Evora (SIIUE) e de acordo com estipulado no Regulamento do ciclo de
estudos conducente ao grau de Mestre na UE, devendo tamb6m ser anexado o parecer
do supervisor local de Est6gio.
5. A prorrogagio do prazo de entrega do Relat6rio de Est6gio definido no ponto 8, poderS
ser implementada, desde que obedecendo ao estipulado no Regulamento do ciclo de
estudos conducente ao grau de Mestre na UE.

Artigo 8"
Jriri das provas prlblicas
O Relatorio de Est5gio ser6 objeto de apreciagdo e discussdo priblica por um jriri a ser
nomeado nos termos do Regulamento do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre na
UE.

Artigo

9"

Provas priblicas

l. O Relat6rio de Est5gio

s6 pode ser submetido a avaliagSo ap6s aprovagio na totalidade

das unidades curriculares que integram o plano de estudos do Curso de Mestrado e
mediante o estipulado na regulamentagdo em vigor.
2. As provas realizar-se-lo de acordo com estipulado no Regulamento do ciclo de estudos
conducente ao grau de Mestre na UE.
3.

Da prova ser6 lavrada ata, onde constario os votos emitidos, a classificagio obtida, a
fundamentagio de cada membro do jriri e as alterag6es ao Relatorio de Estiigio que
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possam ser requeridas pelo jriri, competindo ao estudante incorpor6-las na versio final
do Relat6rio de Est6gio. E garantido ao Estudante o direito de requerer c6pia da ata nos
SAC da UE.

Artigo

10"

Avaliagio do Relat6rio de Est{gio

l. A deliberagdo do jriri e respetiva

classificagio final do Relat6rio de Est6gio ser6
expressa numa escala de 0 a 20 valores e serf calculada considerada uma ponderagio de
80% resultante da m6dia aritm6tica arredondada das classificag6es atribuidas por cada
membro do jriri, d qual se associa uma ponderagdo de 20oh relativa ir avaliagSo
qualitativa produzida pela SupervisSo local.
2. Os pardmetros de avaliagdo a fornecer d Supervisio local (com conhecimento dos
estudantes no inicio do Estilgio) serSo relativos d qualidade da integragSo e trabalho
desenvolvido na Instituiglo de Estiigio, consideradas as aptiddes e compet€ncias a
adquirir, como sejam:
a) Qualidade da integragio: assiduidade e pontualidade; cumprimento de regras de
trabalho estabelecidas; relagio com o Supervisor local de Est6gio; relagdo com
outros profissionais; relagdo com a populagdo alvo; capacidade de enfrentar
situag6es de tensio e conflito;
b) Qualidade do trabalho desenvolvido: responsabilidade e intencionalidade na aqdo;
posicionamento critico relativamente ds opg6es da aglo; motivagdo e envolvimento;
autonomia e iniciativa respons6veis; criatividade ou capacidade de propor novas
atividades e metodologias adequadas a cada contexto; rigor te6rico-conceptual e
6tico.
3. Em caso de parecer negativo da Supervisdo local caber6
estudante fica obrigado drealizagdo de novo Est6gio.

Artigo

i

orientagdo decidir se o

1l'

Disposigdes Finais

l. Todos os casos ndo previstos neste regulamento

serSo analisados pela CCMEZ.

2. O presente Regulamento entra em vigor, ap6s aprovagSo do Conselho Cientifico

da

ECT da Universidade de Evora.
Universidade de Evora,23 de abril de 2013.

O Reitor

Z*4,
Carlos Braumann
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ANEXO

I

Modelo para o Parecer da SupervisSo local

Parecer da Supervisdo local

Local:

Periodo:
Estudante:

Parecer da SupervisSo local

Para fins

de aproveitamento no Estdgio do Curso de Mestrado em Engenharia

Zoot6cnica,

declaramos que o aluno Estagidrio desenvolveu as atividades constantes no Projeto de Estdgio, no

periodo de

JJ_a

JJ_,

perfazendo uma carga hordria totalde

horas.

Na sequ6ncia do Estdgio realizado nesta instituig5o e considerados os pardmetros avaliativos

relativos

d

assiduidade

de regras de trabalho estabelecidas;
com o Supervisor de Estdgio; relagSo com outros

quolidode da integrogdo (cumprimento

e

pontualidade; relagSo

profissionais; relag5o com a populag5o alvo; capacidade de enfrentar situag6es de tensSo e
conflito) e d quolidode do trabalho desenvolvido (responsabilidade e intencionalidade na agSo;
posicionamento critico relativamente is opgdes da agSo; motivagdo e envolvimento; autonomia e
iniciativa responsdveis; capacidade de propor novas atividades e metodologias adequadas a cada

contexto; rigor te6rico-conceptual e 6tico) sou de parecer que o/a estudante realizou um Estdgiol
atendendo aos seguintes fatores:

de

de 20

O/A Supervisor/a

l

Excelente, Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente
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CARGA HORARIA DO ESTAGIO

Data

TOTAL:

CH

Data

CH

Data

CH

horas.

Responsdvel pelo Estiigio na Empresa:
Nome:

t0/20

(Carimbo e assinatura da empresa)
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ANEXO

II

Estrutura do Relat6rio de Est6gio
do
Mestrado em Engenharia Zoot6cnica

Caoa

c
Folha de rosto

A apresentagdo gr5fica da capa e folha de rosto do Relat6rio de Est6gio, a submeter como prova

final de Mestrado na Universidade de Evora, dever6 seguir os modelos anexados. Note-se que
estes modelos sdo diferentes para o caso de ser o documento entregue para discussSo, ou o
documento final, entregue ap6s a discussSo e englobando j6 as (possiveis) altera@es requeridas
pelo

jIri.

Modelo | - Aplic6velao documento entregue para discussSo p0blica;
Modelo ll - Aplic6velao documento entregue ap6s a discussdo p0blica.

12/20

@

Uruven$DADE oe Evone
EscolR ...

Mestrado....
Especiolizagdo ....(coso se oplique)

Relat6rio de Est6gio

Titulo do

RE

Autor

Orientador:
Co-Orientador(es):

'Este Relot6rio de Estdgio ndo inclui
as criticos e sugestdes feitos pelo

Jtri"

t3/20

6n

Data

Mestrado....
Especializagdo ....(caso se aplique)

Relat6rio de Est6gio

Titulo do RE

Autor

"Este Relot6rio de Estdgio ndo inclui
os criticos e sugest6es feitos pelo

Jiri"

t4/20

(q

UnvensrDADE oe Evonn
Escou...

Mestrado....
Especializogdo ....(caso se aplique)

Relat6rio de Estigio

Titulo do RE

Autor

Orientador:
Co-Orientador(es):

ts/20

(Nl

Mestrado....
Especializogdo ....(caso se oplique)

Relat6rio de Est6gio

Titulo do RE

Autor

Orientador:
Co-Orientador(es):

t7t2o

@21

Formatacio

L O Relat6rio de Est6gio dever5 ter entre 60 a 100 p6ginas em formato 44, incluindo a
bibliografia e excluindo os anexos.

2. O Relat6rio

pode ser escrito em lingua portuguesa ou inglesa, carecendo neste riltimo caso de

autorizagdo pr6via documentalmente atestad a pela Orientagio.

Estrutura

l.

O Relat6rio de Est6gio deverS ter a seguinte estrutura de apresentagdo:

a)

Elementospr6-textuais

i) Capa;

ii) Folha em branco;
iii) Folha de rosto;
iv) Agradecimentos (facultativo);
v) Dedicat6ria (facultativo);

vi) Resumo escrito em Portugu6s

e Abstract escrito em Ingl0s, cada um com um m6ximo de

150 palavras e sem f6rmulas matem6ticas, diagramas ou outros materiais ilustrativos (ver

ponto 2 do artigo 24o do Regulamento do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre
pela Universidade de Evora.
O Resumo e o Abstract deverio ser seguidos de 3 a 5 palavras-chave;

vii) indice geral. Deve conter

as designag6es de todos os capitulos e subcapitulos do Relat6rio,

organizadas por ordem de aparecimento e identificadas com o nrimero da phgina em que
se encontram;

viii) Listas

de tabelas/quadros, figuras e gr6ficos (se aplic6vel);

ix) Lista de abreviaturas (se aplic6vel)r.

b) Elementos textuais

x) IntrodugSo, contendo o enquadramento, a motivagio

para a escolha da problem6tica, os

objetivos, a metodologia e estrutura seguidas ao longo da dissertagdo. N6o deve exceder

ll3

da totalidade do trabalho;

^ As listas de tabelas/quadros, figuras, gr6ficos
e abreviaturas justificam-se apenas em trabalhos que tenham grandes
quantidades de informagSo nessa forma e que, por raz6es de simplificagSo, utilizem uma quantidade significativa de
termos abreviados.

xi)

Desenvolvimento do texto, ou corpo principal, onde dever5 constar, no minimo:

i)

a

caracterizagdo do contexto institucional (breve historial da instituigio de acolhimento,

sector de atividade, sede, sucursais, recursos materiais e humanos da instituigio onde

realizou

o

Est6gio curricular, organizagdo interna, datas

conhecimento da atividade da instituigio) e

e

factos relevantes para

ii) o enquadramento

te6rico-empirico do

Est6gio, incluindo a principal temhtica associada ao trabalho, os objetivos do trabalho e as

atividades desenvolvidas (com indicagdo das aprendizagens efetuadas e das dificuldades
encontradas

e

superadas). Ser6 efetuada uma revisdo da literafura existente sobre a

tem6tica em estudo, bem como dos procedimentos

e

estrat6gias metodol6gicas

relacionadas com o objeto de investigagdo, sua operacionalizagdo e demonstragdo dos
resultados;

xii)

Considerag6es finais, onde se relacionam os objetivos previamente enunciados com os

resultados encontrados

e as conclusdes

retiradas

e se referem os contributos,

constrangimentos e perspetivas futuras. Este capitulo deve incluir uma apreciagSo pessoal

do autor relativamente ir temStica abordada. Dever6 tambdm conter uma reflexdo final
sobre

o que significou a experiOncia de Est6gio, em termos pessoais e em termos

profissionais.
c) Elementos p6s-textuais

xiii)

Refer6ncias bibliogr6ficas. Qualquer trabalho que recorra a pesquisa de informagdo,

deve conter uma listagem das fontes de informagdo consultadas. Deve indicar-se,
sempre,

a fonte de informaqSo na forma de citagio e coffespondente

refer6ncia

bibliogr6fica.

A

forma de citagdo e corespondente refer€ncia bibliogrhfrca a utllizar deverSo seguir

um modelo pr6-existente, sendo fundamental autilizagdo do mesmo modelo ao longo de
todo o trabalho;

xiv) Anexos

numerados

a letra romana maifscula,

contendo tamb6m

a

designagdo. 56

constifuem anexos os elementos referenciados no trabalho com alusdo ao respetivo
nirmero.

Impressflo do Relat6rio de Estieio

l. A impressio

do Relat6rio de EstSgio deve obedecer irs seguintes regras gerais:

a) Papel ,{4 branco. Os trabalhos podem ser impressos, para cada capitulo, frente e verso;

b) Tipo de letra: Arial com tamanho 10 pontos, Calibri tamanho I I pontos, ou Times New Roman
tamanho l2 pontos2. Os titulos e subtitulos devem ser escritos a negrito;

c) Texto com espagamento de 1,5 linhas e notas de p6-de-p6gina (a usar com moderagdo) com
espagamento de 1 linha. Sempre que necess6rias, as notas de p6-de-p6gina devem ser escritas com

letra Arial com tamanho 8 pontos, Calibri tamanho 9 pontos, ou Times New Roman tamanho 10
pontos e numeradas sequencialmente;

d) Margens: margem esquerda de 3cm; superior, inferior e direita, 2,5 cm;
e) Nirmero de p6gina em algarismos romanos mintsculos, at6 aos indices exclusive e algarismos
6rabes as restantes, incluindo os Anexos, correspondendo

a

phgina nirmero 1 ao inicio dos

elementos textuais (normalmente 6 atribuida d primeira phgina da Introdugdo);

f) O inicio dos capitulos

6 apresentado na parte frontal de uma nova p6gina;

g) No caso de ser necess6ria a inclusdo de desenhos de projeto ou outros documentos de dimensSo
superior a 44, estes deverio ser apresentados em Anexos, dobrados em formato ,{4.
2. No texto principal, devem ser consideradas as seguintes situagbes:

a) As equagdes e expressdes deverdo ser identificadas por nitmeros consecutivos entre par€ntesis e
centradas no texto:

b) As citag6es devem ser colocadas entre aspas, exceto quando superiores a 5 linhas, sendo neste
caso apresentadas com um avango d direita e ir esquerda de

I

cm;

c) As tabelas/quadros e figuras devem ser referidas no texto, centradas na p6gina,

numeradas,

identificadas e legendadas de modo a serem autoexplicativas. Devem aparecer preferencialmente

junto do texto a que dizem respeito, podendo ser impressas a cores.

'

No caso particular do Resumo e do Abstract, estes deverSo ser escritos em Arial com tamanho 9 pontos,
Calibri tamanho 10 pontos, ou Times New Roman tamanho 11 pontos.
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